
os mais avançados com alta performance, oferecendo o 
máximo em tecnologia, segurança e sofisticação para 
seus felizes proprietários. Há aeronaves confeccionadas 
em fibra de carbono e kevlar, mesma tecnologia usada 
nos carros de Fórmula 1. Ou seja, como um Porsche, 
Mercedez ou BMW, aproveito a velocidade e sofistica-
ção, mas passe por cima.

Não tenho dúvida que você já se impressionou ao 
ficar cara a cara com um avião, mas se quiser realmente 
sentir o que tentei expressar em poucas linhas, siga o 
seu sonho, e torne-se um piloto. 

Texto adaptado 
https://www.douradosnews.com.br/especiais/o-

verdadeiro-prazer-de-voar-por-luis-meyer

Maio/2021
Edição 015

Não é à toa que ser piloto de avião encanta crianças, 
jovens e adultos. E diga-se a verdade: quantos de nós já 
sonhamos em ser piloto quando criança? Quem já 
desejou ter uma forma de fugir dos constantes congestio-
namentos que enfrentamos, já desejou ter uma forma de 
espairecer e se desligar dos problemas do dia a dia? 

Voar também é uma terapia. Nós, pilotos, temos um 
pouco de dificuldade em descrever as sensações de se 
ter uma aeronave sob o nosso controle. É um momento 
único de puro prazer que eu vou tentar colocar em 
palavras.

Sobrevoar as cidades, as montanhas e os mares, 
estar acima dos arranha-céus e das nuvens, é de tirar o 
fôlego. Quando se voa, o sentimento de liberdade é total, 
ainda mais quando você olha através dos vidros da 
cabine e enxerga paisagens estonteantes, longínquas, 
pequenas e ao mesmo tempo encantadoras.

Tudo que desafia a lei da gravidade, como balões, 
aviões, helicópteros e aeromodelos, alimenta ainda mais 
o sonho de tirar os pés do chão, mostrando que a aviação 
tem para oferecer o que muitos almejam - a paixão por 
voar.

Durante o voo a concentração é total, problemas do 
dia a dia são esquecidos em um passe de mágica e o 
sorriso é algo constante. Ao fim de um voo, você se sente 
leve, revigorado.

Ser piloto já é especial, mas você pilotar a sua 
própria aeronave é o auge. E ao contrário do que a 
maioria pensa, ter seu próprio avião hoje em dia é algo 
bem acessível. Existem vários modelos, muitas 
categorias e os mais variados desempenhos, para todos 
os tipos de gostos e desejos. Desde os mais básicos até 

BOLETIM
INFORMATIVO
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A ABUL conta hoje com 19 escolas associadas. Destas, 9 escolas 
oficialmente credenciadas e 2 em fase final de documentação.

Se sua escola está ina�va ou você deseja ter uma escola de 
instrução de voo CPA, credencie-se e torne esse sonho realidade.

Acesse www.abul.org.br!
Venha voar com a ABUL!

INSTRUÇÃO DE VOO DA ABUL

Voando de Paramotor
O Paramotor, também conhecido como Parafly é 

considerado uma adaptaçãodo Parapente.
Os Parapentes para voar necessitam uma 

velocidade de vento que supera os 20 km/h dependen-
do do tipo de vela. Esta velocidade se consegue 
graças ao vento que se gera ao correr.

No paramotor, a velocidade de vento se gera 
graças a força que o motor que se leva nas costas. 
Este proporciona a velocidade necessária para se 
levantar voo. Enquanto em um parapente se requer 
uma certa altura para poder voar, com o paramotor se 
pode decolar praticamente de qualquer lugar plano.

Existem vários tipos de motores para o paramotor, 
sendo desde pequenos motores para pessoas de 
pouco peso (55 kg aproximadamente de impulso) a 
motores mais poderosos para realizar voos em dupla 
(piloto e acompanhante, normalmente de 120 a 150 kg 
de impulso). Os mais usados atualmente são motores 
de 2 tempos, porque para implementar com motores 
de 4 tempos ficaria pesado demais e ainda há 
desenvolvimento para um paramotor com propulsão 
elétrica.

A maioria dos motores são de origem europeia e 
as marcas dedicadas a este esporte os instalam 
em chassis com variação de tipo e peso de hélice e o 

tipo de alcance de andadores. Também é possível 
adaptar motores de kart obtendo-se resultados muito 
bons.

O parapente utilizado pode ser o mesmo que se 
utiliza para voos livres (sem motopropulsor) ainda que, 
cada vez mais, as fábricas indicam velas especiais 
para o voo motorizado, com maiores reforços e 
incluindo características diferentes, como é o caso dos 
parapentes com perfis "reflex". A vela geralmente é de 
origem europeia, israelense ou brasileira; muitas ma-
rcas realizam a produção na Ásia.

Existem vários tipos de vela segundo as caracte-
rísticas e habilidades do piloto (mais ou menos fácil, 
mais ou menos rápidas). Sempre se deve utilizar um 
tamanho de vela adequada ao peso do piloto, 
acompanhante e equipamento.

Recorde mundial
Ramon Morillas Salmerón bateu o recorde do 

mundo de travessia de paramotor, ao completar um 
v o o  d e  1 . 1 0 5  k m  e n t r e  J e r e z  d e  l a 
Frontera e Lanzarote, em 23 de abril de 2007, 
informaram os organizadores da expedição.

O recorde anterior também estava em poder 
de Morillas, com 951 km, entre Lepe e a localidade 
francesa de Roquefort (Gers), desde junho de 2006.

Fonte: http://www.ecobrasil.eco.br/ 
(texto adaptado)



A família ABUL recebeu a notícia que o Engenheiro Aeronáutico Sergio, que ocupou a 
Diretoria Tecnica, onde prestou indispensável assessoria técnica em sua gestão, está se 
desligando dessa Diretoria por estar assumindo novo desafio profissional. 

Esta Associação o agradece por sua colaboração e deseja sucesso e realização em sua nova 
etapa profissional.

NOTÍCIAS ABUL
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HOMENAGEM

O Comando da Aeronáutica e o DECEA disponibilizaram a nova versão do aplicativo FPL BR - EFB 
como um meio para consultar as publicações aeronáuticas. Realize a instalação da nova versão.

DECEA
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Você sabia que a ABUL está bombando 
no instagram?

Mas falta você, que é nosso associado, 
nos seguir, curtir, comentar, interagir! 
Quanto mais seguidores, mais motivação 
para postarmos nossa aviação desportiva, 
curiosidades e notícias da aviação geral! 

A ABUL agora tem sua própria hashtag: 
#EUSOUABUL.

Toda vez que postar algo de aviação, 
lembre-se de dar visibilidade para nossa 
família ABUL, marque @abul.oficial e 
escreva:  #eusouabul.

INSTAGRAM

Aerodesporto 103
Reconhecendo a importância do 

aerodesporto ligado ao RBAC 103, 
a campanha de conscientização de 
regularização dos aerodesportistas 

continua. Pilotos de paramotor, 
giros, ultraleves básicos, 

minitrikes dentre outros até 
200kg, podem se regularizar no 

site da ABUL. Espera-se amparar os 
inúmeros pilotos que se 

encontravam irregulares. Conte 
com a ABUL e voe seguro! Acesse 

www.abul.org.br.



desenvolvimento econômico para o setor e com ele o 
aumento do número de acidentes e incidentes graves, 
o que chamou a atenção da grande mídia e da 
sociedade, obrigando uma revisão da regulamenta-
ção vigente pelas autoridades aeronáuticas. Todo 
avião já foi experimental um dia. O experimentalismo é 
essencial ao desenvolvimento de novos conceitos e a 
atividade necessita de uma regulamentação especial 
para que seja realizada com a maior segurança 
possível, ao mesmo tempo em que mantém as 
liberdades individuais que permitam o seu livre 
desenvolvimento .

Em um cenário caracterizado pela inovação, a 
construção amadora, desenvolvida por engenheiros 
aeronáuticos independentes ou entusiastas em suas 
oficinas particulares, tem um papel fundamental no 
desenvolvimento aeronáutico. Em termos de custos, 
para conseguir uma certificação, é natural que a 
legislação seja diferenciada em relação à aviação 
comercial ou particular homologada, de forma que a 
torne economicamente viável, além de mantê-la em 
níveis de segurança aceitáveis (Barros, 2013). Manter 
o equilíbrio entre garantir as liberdades individuais e 
promover o desenvolvimento aeronáutico seguro 
passou a ser um desafio para as agências regulado-
ras, pois a evolução técnica das aeronaves ultraleves 
tornou mais confuso e polêmico o conceito entre o que 
pode ser considerado experimentalismo, esporte 
aeronáutico, e o que deve ser considerado como 
aviação certificada. Outra atividade que envolve a 
categoria de experimentais é a prática do aerodespor-
to, que existe desde os primórdios da aviação. 
Considerando o caráter recreativo dessas atividades, 
as liberdades individuais e as leis de incentivo ao 
desporto observam-se limitações técnicas para a 
regulamentação das atividades aerodesportivas e os 
aspectos relativos às consequências externas dessas 
práticas desportivas. O foco da ANAC, que está em 

O sonho de voar acompanha o homem desde os 
primórdios da civilização. Ao longo da história, 
notaram-se diversos ensaios que manifestavam este 
desejo, dentre os quais o de maior repercussão 
científica ocorreu ainda no século XV, com os feitos 
realizados pelo pintor renascentista Leonardo Da 
Vinci. Muitas pessoas achavam que voar seria 
impossível, um poder além da capacidade humana 
(SANTOS, 2009). Além de Da Vinci, outros inventores 
também objetivaram alcançar o sonho de voar; cada 
vez mais, caminhava-se ao entendimento de que voar 
não exigia muita força nem materiais pesados, mas 
sim técnica e aerodinâmica. Com os avanços das 
tecnologias de materiais e evolução dos conceitos 
aerodinâmicos, os quais viabilizaram a diminuição dos 
custos de construção de aeronaves leves, observou-
se nos últimos vinte anos um crescimento na frota de 
aviação experimental no Brasil. Os novos projetos de 
aeronaves de construção amadora, vendidos em 
conjuntos pré-montados com relativo baixo custo, 
tornaram o sonho de voar cada vez mais acessível. 

Entre os anos 2009 e 2015, houve um hiato entre o 
desenvolvimento técnico das aeronaves de constru-
ção amadora e o surgimento de uma nova regulamen-
tação para a aviação experimental que assimilasse as 
rápidas mudanças no segmento. O atraso na resposta 
da legislação criou condições para que pessoas e 
empresas passassem a montar e fabricar profissional-
mente estas aeronaves ultraleves avançadas, que são 
aeronaves experimentais muito leves e tripuladas, 
usadas exclusivamente em transporte próprio, 
desporto e recreio. Tais aeronaves eram montadas em 
conformidade com a legislação da aviação experimen-
tal de construção amadora, beneficiando-se das 
facilidades burocráticas e financeiras da legislação do 
segmento, multiplicando a frota existente no país. 
Nesse processo, o cenário de crescimento trouxe 
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ARTIGO TÉCNICO

Segurança de voo
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alinhamento com os padrões internacionais, é a 
proteção de terceiros não envolvidos e a segurança de 
todo o sistema de aviação civil. As práticas aerodes-
portivas são consideradas de alto risco por sua 
natureza e características. Assim como em outros 
esportes radicais de caráter lúdico e esportivo, as 
habilidades e os conhecimentos dos praticantes são 
diversos, cabendo aos desportistas a responsabilida-
de pela segurança da operação. Aos órgãos de 
aviação civil cabe garantir a segurança das pessoas 
não envolvidas, estabelecendo locais e critérios 
mínimos que devem ser seguidos pelos praticantes 
das atividades aerodesportivas.

Logo, todos os operadores de aeronaves esporti-
vas (EXPERIMENTAIS) devem proceder de forma a 
focar sempre na segurança de sua operação, 
executando boas práticas e auxiliando aqueles que 
estão chegando no esporte/lazer. Manter em dia as 
cadernetas da aeronave (motor, célula, hélice), 
atualizar o diário de bordo e revisar, sempre que 
possível, os manuais de manutenção / operação e 
check-list. Ter boas práticas no pré voo é importantíssi-
mo para que se tenha um desporto seguro e a garantia 
de muitos voos com finais felizes. Opte sempre por 
fazer uso de uma oficina de qualidade para executar 
suas manutenções periódicas e sempre que houver 

qualquer dúvida quanto à aeronave, não voe, faça 
uma avaliação completa e se, ainda assim, não tiver 
segurança no equipamento, solicite auxílio de alguém 
mais experiente e/ou profissional. Vamos fazer do 
nosso esporte um exemplo para todas as categorias 
da aviação.

Direção Técnica ABUL



Poste suas histórias, experiências 
e aventuras aerodesportivas em 
nosso Boletim Informativo para 

serem curtidas por seus amigos e 
familiares! 

Envie para abul@abul.com.br.

Seja médico perito da aviação

CURSO BÁSICO DE PERÍCIA 

MÉDICA

Único curso CBPM EAD 

credenciado pela ANAC 

Habilita médicos a emitirem o 

Certificado Médico Aeronáutico.

Emissão do CMA 2ª, 4ª e 5ª 

Classes, CMA 1ª Classe através de 

clínica credenciada ou até mesmo 

Diretor Técnico Médico de clínica 

credenciada da ANAC. 

Informaçõesç

cbpm@abul.com.br ou 

      (21) 98016-9873

Próxima turma:

XVII CBPM – 10 MAI 2021
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Quem chegará primeiro ao topo?

A ABUL conta com você para indicação de novos sócios e na recuperação de sócios inativos. 

 RRABUL: 1º lugar  – Davi da Silva de Itajaí – RR com 14 filiados

  2º lugar  – Mario Penha de Ipatinga MG com 5 filiados

  3º lugar  – Felipe Martinez de Boa Vista-RR com 2 filiados

      Lucas da Cruz Gonçalves de BH - MG com 2 filiados

 Escolas: 1º lugar  - Looping Escola de Aviação Leve de Atibaia SP com 19 filiados

  2º lugar - Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí SP com 18 filiados

  3º lugar  - Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta RS com 9 filiados
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NOTÍCIAS ANAC
Aberta consulta sobre Aeronaves Leves Esportivas Especiais

Contribuições para o Tema 1 da Agenda Regulatória 2021-2022 podem ser enviadas até 31 de maio.

ANAC lança pesquisa sobre cultura de segurança operacional na aviação civil
Com padrão internacional, questionário visa aferir percepção de regulados sobre o tema no país.

ANAC e indústria iniciam grupo de estudo para expansão da categoria leve esportiva no Brasil
Grupo avaliará a aplicação das atuais normas da categoria para aeronaves de maior porte.
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CONVÊNIOS
Acesse www.abul.org.br e desfrute dessa facilidade oferecida aos 
filiados. Mantenha em dia sua anuidade ABUL!  São inúmeros convênios 
que a Nova ABUL lhe oferece.

Nova ABUL, fazendo mais por você!

FLY ULTRALEVES
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia - 

GO

RV ULTRALEVES ESCOLA DE 
PILOTAGEM

Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia-GO

DEMOISELLE ESCOLA DE AVIAÇÃO 
CIVIL

Vila Azevedo – São Paulo - SP

ARES ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL
SDVH, Cond. Aeronáutico Vale Eldorado, 

Bragança Paulista SP

SPORT PILOT ESCOLA DE AVIAÇÃO 
AERODESPORTIVA

Aeroporto de Mogi Mirim - SP – SDMJ

CAEP – CLUBE DE AVIAÇÃO 
EXPERIMENTAL DO PARANÁ

Pq Industrial – Ibiporã PR

COSTA ESMERALDA CONDOMÍNIO 
AERONÁUTICO

Porto Belo SC – Lagoa do Bonfim RN - 
Jurerê SC - Búzios RJ – CEEA – Costa 

Esmeralda Escola de Aviação

PISTA DE POUSO SIXM
Br 364 Cuiabá – MT

AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE 
SIZP

 Gaúcha do Norte – MT

MONTAER AERONAVES
Aeroporto de Feira de Santana - BA

RECOMINTE – PEÇAS AERONÁUTICAS
Jacareí – SP - Fort Laudesdale FL USA 

GUSMANG MANGUEIRAS 
AERONÁUTICAS

Londrina – PR

RV AVIAÇÃO MANUTENÇÃO DE 
AERONAVES

Aeródromo SWEJ Palmas - TO

BIS AVIATION
Venda e manutenção de aviônicos

BECKER AVIONICS BRASIL
São José dos Campos – SP

MKR MANUTENÇÃO E ASSESSORIA DE 
ULTRALEVES  / AUTOGYRO BRASIL

Clube Esportivo de Voo – CEU - RJ

AIR ORIENTE CORRETORA DE 
SEGUROS

Rio de Janeiro - RJ

DELTAROMEU DESPACHANTE 
AERONÁUTICO
São Paulo - SP

SANTOS DUMONT MEDICINA
Rio de Janeiro - RJ

SPELAION – EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA

Piracicaba – SP

MULTICAR - ACESSÓRIOS
Cuiabá – MT

FREIOS BILL
Ibiporã PR

HOTEL POUSADA SÃO VICENTE
Santo Antônio do Leverger MT

POUSADA BENEVENTO
Campos de Jordão SP

THOMASI HOTEL
Londrina e Maringá – PR

POUSADA VILLA DAS PEDRAS
Pirenópolis – GO

HOTEL LAGO DAS BRISAS
Buriti Alegre – GO

HOTEL EUDOXIO
Itajaí – SC

HOTEL LE JARDIN 
Caldas Novas/GO

WMF AERO
Sorocaba - SP

COSTA DO SOL DESTINATION 
Búzios e Cabo Frio - RJ

INSTITUTO BRASILEIRO DE PERÍCIAS 
JUDICIAIS

Fortaleza - CE

H.03 CONSULTORIA & CERTIFICAÇÃO 
AERONÁUTICA

São José dos Campos - SP

SISTEMA ESCOLA DE PILOTAGEM - SEP
Viçosa - MG
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DIRETORIA
Presidente: João José de Souza Lima - presidente@abul.com.br

Diretor Técnico: Sérgio Antônio de Oliveira Neto

Diretor Médico: Dr. José Luiz Capalbo

Diretor de Pendulares: Francisco Batista Ferreira

Diretor de Paramotores: Francisco Batista Ferreira

Diretor de Giroaviação: João Bosco Cortez

Diretor de Eventos: Abel Silveira Gomes

Diretor de Instrução: Jeovan Pereira de Alencar

Diretor Jurídico: Dr. Ivonei Storer

Diretor de Comunicação Institucional: Milton Hossaka

Secretário Executivo: Bernard Tkotz - secretario@abul.com.br

Operações: Bernard Tkotz - operacoes@abul.com.br

Siga a ABUL
nas redes sociais:

ANÚNCIOS EM BANNERS

4.000 VISUALIZAÇÕES MÊS

Divulgue sua empresa e seus negócios no site, revistas

e Bole�ns Informa�vos da ABUL. 

Banners de variados tamanhos por valores atra�vos. 

O aerodesporto espera conhecer sua marca!!

CONTATOS:
      (21) 98487-8003          98487-7749          98487-7999

Habilitação CPA - documentos@abul.com.br

Curso Básico de Perícia Médica - cbpm@abul.com.br

Documentos diversos - documentos@abul.com.br

Contato - abul@abul.com.br

Presidente - presidente@abul.com.br

Secretário Executivo - secretario@abul.com.br

Operações - operacoes@abul.com.br
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