
resultante aerodinâmica do movimento à frente 
e proporcionando manobras bem ousadas e que 
empolgaram o público presente.

Para quem lamentou perder o evento, fica a 
boa notícia: Segundo o Clube Céu, o objetivo é 
que mais sábados aéreo como este sejam 
realizados durante o ano e com mais atrações. 
Uma oportunidade única para um sábado de 
muita aviação nas agradáveis e modernas 
instalações do Clube. 

(aeromagazine.uol.com.br)

Um clássico sábado ensolarado no Rio de 
Janeiro foi o dia escolhido pelo Clube Céu para 
dar início as atividades de 2022 em grande 
estilo. Após quase dois anos de poucas ativida-
des por conta da pandemia de covid-19, o 
aeródromo Armando Nogueira abriu suas portas 
ao público, no dia 05 de fevereiro, para um dia de 
muita aviação, música e confraternização.

A Esquadrilha Céu, formada em sua maioria 
por experientes pilotos oriundos da Força Aérea 
Brasileira, realizou uma bela demonstração na 
vertical do aeródromo com as aeronaves da 
Vans Aircraft que compõem a Esquadrilha. 
Nesta demonstração, a equipe contou com 
quatro aeronaves, comandadas pelos experien-
tes pilotos Salvatore, Faleiros, Fleury e Lebeis.  

A animação ficou por conta da banda Black 
Monkees, da feijoada servida pelo versátil 
restaurante e pelo grande público que lotou a 
área social do clube. As influenciadoras digitais 
Tati Mônico, a “Mamãe Piloto, e a jovem “Naty do 
Céu” tiveram a oportunidade de voar pela 
primeira vez com a Esquadrilha Céu, realizaram 
sorteios e interagiram com o público presente.

Outra atração do dia foi a demonstração do 
MTOsport, fabricado pela AutoGyro GmbH e 
representado no Brasil pela AutoGyro Brasil. Ao 
contrário dos helicópteros, o rotor do modelo gira 
independente do motor, em autorrotação, como 
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VOAR O MUNDO A BORDO DE UM TRIKE
A piloto belgo-britânica Zara Rutherford, de 19 anos, não foi a única a realizar a volta ao mundo a bordo de um ultraleve

Tirar férias do cotidiano e voar pelo mundo afora 
para conhecer novos cenários é um sonho que muita 
gente tem – e que o casal de alemães Andreas Zmuda e 
Doreen Kröber resolveu levar a sério. Eles experimenta-
ram o fascínio de voar em uma aeronave aberta ao redor 
do globo.

A aventura começou nos Estados Unidos, teve 
passagem pela América do Sul, seguindo com destino à 
Europa, África, Sul da Ásia e Oceania.

Fãs da natureza, da liberdade e de muita adrenalina, 
Andreas e Doreen escolheram o trike para desfrutar de 

momentos espeta-
culares sob baixo 
i n v e s t i m e n t o , 
voando e descobrin-
do novas pessoas e 
culturas com pouca 
bagagem.

O princípio do 
voo neste tipo de 

aeronave é muito simples e requer pouca manutenção – 
é exatamente o mesmo de uma asa delta de voo livre, 
mas, ao invés da massa a ser deslocada consistir apenas 
no piloto (como no voo livre), há também no trike um 
carrinho com motor.

O seu grande diferencial está em ser uma aeronave 
ultraleve pendular – ela é comandada através do 
deslocamento do centro de gravidade da asa, a partir de 
um movimento pendular. O carrinho do trike fica 
acoplado a uma asa delta (de modelo bem diferente das 
asas de voo livre, pois é bem reforçada para suportar o 
peso do trike e obter uma maior velocidade de cruzeiro).

O funcionamento, no entanto, não requer grandes 
segredos: o piloto desloca o centro de gravidade da asa 
para frente e para os lados, através da barra de coman-
do.

Os comandos do 
trike, no entanto, são 
i n v e r t i d o s  q u a n d o 
comparados aos de uma 
aeronave convencional: 
empurrar a barra de 
comando para frente, o 
fará subir; levar a barra 
de comando para a 
direita, o fará ir para a esquerda. 

Passaram pelos céus dos EUA, Caribe, cruzarem a 
Cordilheira dos Andes e pousaram em Bariloche, na 
Argentina. O intrépido casal e sua máquina voadora 
estiveram no Brasil, onde conheceram Foz do Iguaçu, 
São Paulo e Rio de 
J a n e i r o .  D e p o i s , 
subiram de volta às 
Américas para passar 
pela Europa, cruzar a 
África de norte a sul, o 
su l  as iá t ico ,  a té  e 
terminar a viagem em 
Sydney, Austrália.

Voaram por volta de quatro anos para cobrirem o 
trajeto desejado, incluindo mais de 100 mil milhas a 
bordo do trike, com visitas a 74 países sendo recordistas 
mundiais no uso do aparelho aéreo. (hangar33.com.br)
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Mãe e filha deram a volta ao mundo num Pipistrel Sinus 912

A missão foi chamada de “WE!” (“Women 
Empower”) e não foi apenas acerca de voar ao redor do 
mundo, a fundação “WE!” também se esforçou para 
coletar recursos para treinar jovens pilotos femininas.

O Sinus 912 foi apelidado de Mahi pelas duas 
mulheres (significa “Grande Planeta Terra” em sânscrito) 
e foi escolhido para este voo lendário por causa das suas 
excelentes condições de voo aliadas a um desempenho 

“verde”. 
Com uma potência de 80 hp a 5800 rpm, motor 

Rotax 912 UL2 de 4 tempos, o Mahi só consome cerca de 
10 litros de combustível por hora a uma de cruzeiro de 
200 km / h (110 kts), possui cabine confortável, com 
assentos ergonomicamente projetados e isolada de 
ruídos (com níveis de <60db). Toda a área da cabine está 
envolta em estruturas de absorção de energia feitas de 
fibra de Kevlar, um material que mantém a integridade da 
cabine e torna-a segura em caso de impactos mais 
fortes. O Sinus 912 está equipado com um sistema de 
resgate de paraquedas balístico e é capaz de pousar em 
lugares menos acessíveis.

A missão Women Empower começou em Nova Deli 
e durou 90 dias com 54 desembarques, em mais de 21 
países. 

(newsavia.com)

"A aviação é a prova de que, dada a vontade, 
temos a capacidade de alcançar o impossível." 

(Eddie Rickenbacker)

“Liberdade de voar num horizonte qualquer, 
liberdade de pousar onde o coração quiser.”

(Cecília Meirelles) 
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“Uma paixão que já dura mais de 35 anos” 
Assim Rodrigo Damboriarena Gonzalez resume a 

sua história com a aviação. 
 Ele aprendeu a voar aos 

18 anos para auxiliar o pai a 
cuidar das fazendas da família, 
que ficavam entre o Uruguai e o 
Brasil. De lá para cá, são mais 
de 16 mil horas de voos, 
dezenas de cursos e aperfeiço-
amento contínuo que lhe 

levaram até a escrever sobre o tema para revistas 
especializadas em todo o mundo. Fala sobre o amor à 
aviação, a técnica e a segurança que envolvem a 
construção e a pilotagem de uma aeronave. Também fala 
sobre o fato de o Brasil ser o segundo país do mundo em 
frota de aviões.

Para os leigos, quando se fala em ultraleves, se 
pensa em aeronaves mais simples, quase artesana-
is, sem cabine para o piloto e, às vezes, com uma 
estrutura que mais parece uma asa delta motorizada. 
Afinal, o que é um ultraleve, qual o conceito desse 
tipo de avião? 

Essa é a ideia que 
todo mundo tem. Que é 
muito frágil, artesanal, até 
pela simplicidade. Hoje em 
dia existem vários tipos de 
aeronaves ul t ra leves, 
porque é uma qualificação 
por peso. Essas aeronaves 

ditas ultraleves, simples, as pessoas olham e pensam, 
como que fosse algo temerário, frágil, e isso está muito 
longe da realidade. Todas as aeronaves foram projeta-
das dentro de certas normas de construção, de seguran-
ça, por mais simples que elas possam parecer aos 
nossos olhos. As aeronaves ultraleves, desde a sua 
primeira geração, que nascem exponencialmente no 
mundo na metade da década de 70, já mudaram muito, 
evoluíram. Evoluiu a tecnologia de construção, evoluí-
ram os materiais. Elas são seguras, desde que a gente 
opere dentro dos parâmetros para que foram construí-
das. Nós temos aeronaves ultraleves hoje, por exemplo, 
que têm velocidade de cruzeiro em torno de 300 km/h, 
feitas por materiais compostos de última geração, uma 
tecnologia embarcada muito superior às aeronaves ditas 
homologadas ou certificadas que estão no mercado há 
mais de 40 anos. 

O ultraleve é um equipamento de voo seguro? O 
que se pode fazer e até onde se pode voar com um 
ultraleve? 

 Existem vários tipos de 
aeronaves ultraleves, ou seja, é 
como se a gente fizer um 
paralelo entre carros. Eu posso 
ter um carro, um Fusca, que me 

permite ir a qualquer parte do mundo, desde que eu o 
opere da maneira que ele é, ou posso ter uma caminho-
nete 4x4 e fazer uma trilha. Dentro dos ultraleves é a 
mesma questão: eu tenho aeronaves que me permitem 
também voar em certos tipos de espaços aéreos, porque 
eu tenho espaços aéreos controlados, espaços aéreos 
não controlados. No que se chama controlados, é com 
sistema de controle ativo, via rádio, então eu tenho certas 
limitações também de operação. Então desde que eu as 
opere adequadamente dentro das limitações técnicas e 
limitações regulamentares, são 100% seguras. Ou seja, 
não existe insegurança. Hoje existe um sensacionalismo 
pelos acidentes aéreos, mas ninguém sabe, o público em 
geral não sabe, que o Brasil é o segundo país em 
quantidade de aviões no planeta. Depois dos Estados 
Unidos o Brasil tem uma frota aérea registrada em torno 
de 40 mil aeronaves.

Como se faz para ser um piloto? O que é 
preciso?

Existem, basicamente, 
dois caminhos para se 
formar piloto. Eu posso 
começar voando, que é o 
que eu recomendo. A minha 
formação básica foi como 

piloto de planador. Eu comecei a minha vida voando 
planadores. Para se ter uma ideia, na Segunda Guerra 
Mundial, os alemães treinaram mais de 120 mil pilotos. 
Começaram voando planadores, e foram os melhores 
pilotos da guerra. O planador dá uma sensibilidade e 
uma percepção ao voo muito aguçada. O piloto que 
aprende a voar de planador é notadamente mais refinado 
no seu voo. Não que o outro seja um mau piloto, não, mas 
ele sai mais polido. É incrível a qualidade de voo que dá 
um planador. Hoje não existem muitos clubes de 
planador. Esse é o caminho básico para começar uma 
carreira na aviação, seja como carreira, seja como um 
hobby. 

Esse é um hobby que parece caro. Hoje, quanto é 
a faixa de preços para se adquirir um ultraleve e 
quanto custa para mantê-lo? 

N ã o  q u a l i fi c a r i a 
necessariamente como 
um hobby caro, tudo 
depende aonde e como eu 
quero iniciar o meu hobby. 
Eu tenho ultraleves que 
custam na faixa de R$ 50 
mi l ,  e ul t ra leves que 

custam R$ 500 mil. Ou seja, aviões esportivos de até R$ 
500 mil. Tudo depende, é muito variável, é muito amplo. 
Eu posso começar sim com uma  aeronave básica, um 
ultraleve básico, em torno de R$ 50 mil. [A manutenção é 
a parte mais cara de manter uma aeronave ou o local 
para guardá-la também é caro? Como funciona?] É igual 
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a um carro, é a mesma proporção que existe entre um 
carro, um carro moderno. A disparidade começa quando 
eu quero ir pra outros níveis, é que nem um carro de luxo. 
Se eu compro um carro de luxo, a manutenção de um 
carro de luxo não é a mesma que um carro básico. O 
custo é diferenciado, e a mesma coisa acontece na 
aviação. É igual a uma lancha. A marina é o lugar 
específico para a lancha, e o avião tem o seu lugar 
específico, que é um aeródromo. Eu construí o meu 
hangar. Esse era o sonho da minha vida, hoje eu não voo 
mais profissionalmente, mas estou dentro da aviação, 
sou um empresário da aviação. Hoje eu trabalho numa 
aérea de prestação de serviço, hoje meus aviões são 
para brincar e competir. Competição de acrobacias, eu 
tenho esse avião alemão de competição, considerado 
um fórmula 1 de acrobacia. Então hoje eu compito em 
acrobacia, eu me mantenho ativo dentro da minha 
paixão. Porque na aviação a gente tem dois habitantes: o 
piloto e aviador. Usam o mesmo meio, mas derivam no 
seu fundamento. Piloto qualquer um pode ser, o aviador 
é o que nasce com a condição nata ao voo – essa é a 
grande diferença. Por exemplo, motorista de carro 
qualquer um é, agora piloto de competição tem que 
nascer, tem que ser inato. E é o mesmo paralelo. 

Você comentou que é piloto de acrobacias. Pra 
quem tá na terra vendo é muito bonito, e pra quem tá 
ali vivendo, fazendo acrobacias, é perigoso, tem um 
frio na barriga? Qual a emoção?

Todo mundo pensa que 
acrobacia é algo que a gente 
inventa da cabeça, mas não. 
Acrobacia nasce e se desenvol-
ve na Primeira Guerra Mundial 
como técnicas de combate 
aéreo entre aviões de caça. Se 
aprimorou muito na Segunda 
Guerra Mundial e, posterior-
mente, depois da Segunda 
Guerra nascem as competições 

de acrobacia aérea. Ou seja, já tinham nascido entre 
guerras, entre a 1ª e a 2ª, mas tem o auge posterior a 

Segunda Guerra Mundial. Isso começou a desenvolver 
técnicas inclusive de pilotagem. Hoje, no mundo, nos 
Estados Unidos, por exemplo, a formação de pilotos 
básica já inclui cinco horas de acrobacias, porque é a 
maneira de o piloto ter condições de auto defesa em 
certas circunstâncias críticas de voo. Acrobacia não é 
uma coisa temerária, tudo envolve riscos na vida, desde 
o caminhar numa calçada até voar. Só que a acrobacia 
tem técnica, ela tem um estudo muito profundo de 
condições de ação, de comandos, de condições 
aerodinâmicas, de condições técnicas, condições de 
percepção, exige um treinamento físico e psicológico 
muito grande. As coisas acontecem muito rápido e é a 
mesma adrenalina que competir de carro.

Acidentes com ultraleves não são raros, por 
que? 

Os acidentes aéreos 
não acontecem por um 
fator só. Às vezes, as 
pessoas querem um 
ponto só pra resumir 
porque aconteceu um 
acidente – isso não existe 

na aviação. Existem cadeias de eventos, normalmente, 
em qualquer acidente aéreo, eu tenho, nessa cadeia de 
eventos, se eu juntar cinco elos em sequência eu vou ter 
um acidente: leve, médio ou grave. É inevitável. Por 
exemplo, um acidente leve pode ser desde uma simples 
saída de pista, uma ruptura de um trem de pouso, bater 
uma hélice no chão até um acidente grave com fatalida-
des, mortes. Nos acidentes aéreos, o universo que levou 
a esse acidente sempre tem muitos fatores. As pessoas 
ficam, às vezes, assim: “ah, tá caindo muito avião”, mas 
não sabem que o Brasil é o segundo país em quantidade 
de aviões do mundo.

Como se tornou aviador?
Minha  pa ixão  nasce 

desde criança, meu pai era 
fazendeiro no Uruguai, e meu 
pai fez seu curso de piloto com  
17 anos. Porque meu avô 

possuía várias fazendas, no Uruguai e no Brasil, na 
época existia uma deficiência na malha rodoviária e se 
faziam muitas movimentações via aviões para as 
fazendas. Meu pai, por necessidade, se fez piloto e meu 
pai era um aviador. Ele tinha paixão pelo voo. E eu nasci 
e cresci nesse meio. Com 18 anos eu fiz meu primeiro 
curso oficialmente me tornando piloto de planador. E 
assim nasceu a minha carreira na aviação.

Dicas você daria para quem quer se tornar um 
piloto, seja amador ou profissional?

Eu digo o seguinte: procure sempre uma boa escola 
para se formar bem, pra ter uma boa qualificação.

“Piloto qualquer um pode ser, o aviador é o que 
nasce com a condição nata ao voo” 

(diarinho.net)
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O Carbon Cub ficou ainda melhor!

Reconhecido como o avião ultraleve de back-
country, tipo tail-dragger mais seguro que existe, o 
Carbon Cub ficou ainda melhor ao receber um sistema de 
pára-quedas balístico desenvolvido em parceria com a 
BRS Aerospace.

O Carbon Cub é um ícone da aviação norte-
americana, produzido pela CubCrafters, uma versão 

moderna do mítico Piper Cub J-
3, com tecnologia de ponta, que 
aliado à robustez do desenho 
(com mais de 80 anos – 1937), 
perfil de asa alta, motor e 
s imp l i c i dade ,  pe r faz  um 
conjunto muito cobiçado por 
pilotos em todo o mundo. 

Este  sistema proporciona 
aos pilotos e proprietários deste 
ultraleve um acréscimo de 
segurança para o caso de 

emergências graves, que aliado às suas lendárias 
velocidades baixas de stall, fundamentadas pelo perfil de 
asa e pelos geradores de vortex’s, que garantem uma 
impressionante maneabilidade e estabilidade em baixas 
velocidades, e ainda à sua estrutura de proteção do 
piloto – a melhor na classe – perfazendo assim um leque 
impressionante de medidas de segurança que tranquili-
zam todos os seus utilizadores. 

O sistema de pára-quedas BRS está disponível no 
modelo de produção Carbon Cub SS, mas também nos 
modelos que pode ser adquirido em kit e no ‘EX-2 Kit’.

O meu Carbon Cub é anterior a esta inovação, e 
agora?

A Cub Crafters não deixou nada ao acaso e pensou 
em todos os seus clientes. Está disponível o retro-fit para 
todos os modelos existentes, tanto na categoria de 
ultraleves como na de aviões experimentais.

De imediato ficam disponíveis três modelos de 
paraquedas balísticos:

– Versão para aviões de produção novos, incluindo o 
Carbon Cub SS,

– Versão para retro-fit para os modelos LSA Carbon 
Cub e Sport Cub, e

– Versão Carbon Cub EX-2 e FX Experimental.
Este sistema requer inspeções anuais, uma 

substituição do paraquedas a cada seis anos, e uma 
substituição do componente explosivo (foguete) a cada 
12 anos.

Sobre a CubCrafters
Este construtor foi fundado em 1980, e especializou-

se na construção deste modelo de inspiração no Piper 
Cub. Oferece três modelos de construção de fábrica: o 
Sport Cub S2 e o Carbon Cub SS, líderes de vendas de 
ultraleves no mercado norte-americano, e o Top Cub com 
capacidade para uma carga máxima de 1.000 libras que 
é considerado por muitos o mais capaz, utilitário ou 
pessoal monomotor de dois lugares tandem no mercado 
de ultraleves. A empresa oferece ainda na versão kit o 
Carbon Cub EX-2. (newsavia.com).
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Um Bulldog voador
Com uma meticulosa atenção ao detalhe, todos os 

autogiros BJJR Bulldog são construídos para 
assegurar que o avião é desenhado à medida do 
pedido exato do cliente. Diferente da maioria dos 
autogiros disponíveis no mercado, o Bulldog permite 
ao seu proprietário fugir da rotina diária e voar com a 
tradicional elegância, mas com uma performance 
moderna. Este autogiro de fabrico britânico foi um 
sucesso no salão AERO Friedrichshafen, tendo 
vendido 10 unidades em apenas dois dias, sem 
sequer ter voado!

As linhas “muscula-
das”, embora suaves, do 
Bulldog estão ligadas à 
sua natureza. Combinam 
u m a  s e n s a ç ã o  d e 
funcionalidade e resposta, 
evocando em simultâneo 

um feeling de segurança e fiabilidade em condições 
meteorológicas adversas e locais de aterragem não 
preparados. A BJJR sabe que os proprietários dos 
Bulldog querem explorar o mundo com a sua aeronave 

com o conhecimento e confiança de que terão sempre 
potência para usar numa 
grande diversidade de 
locais de aterragem 

p r i v a d o s .  P a r a 
motorizar o Bulldog, a 
BJJR escolheu o Rotec 
R3600 de 9 cilindros e 

150 hp Radial, com 3600 centímetros cúbicos. Este 
motor, com um consumo de 27 l/h, pode ser alimenta-
do com Avgas 100LL ou Mogas. (newsavia.com)

Aeronave totalmente elétrica Alice da Eviation

O Alice, um avião elétrico projetado para transpor-
tar nove passageiros, está a apenas “dias” de realizar 
seu voo inaugural, revelou Omer Bar-Yohay, o CEO da 
desenvolvedora israelense Eviation.

O protótipo da aeronave vem realizando testes de 
motor e táxi em baixa velocidade no Aeroporto 
Municipal de Arlington (AWO). A última rodada de 
testes foi realizada em 10 de janeiro de 2022.

 “Não faremos isso um segundo antes de nos 
sentirmos seguros e prontos, mas assim que o 

fizermos, o Alice voará e será testado em voo com 
frequência”, disse Bar-Yohay.

O Alice da Eviation foi apresentado no Paris Air 
Show em 2019. É uma aeronave elétrica bimotor, 
alimentada por motores magniX magni650 de 640 kW.

 De acordo com a fabricante, uma vez concluído, o 
Alice poderá transportar nove pessoas ou até 2.500 
libras. (1.134 kg) de carga útil para um alcance de até 
440 nm (815 quilômetros).

Ele estará disponível em três configurações: 
passageiro, executivo e de carga. 

(cavok.com.br)
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Quais são os limites de um ultraleve?
Tecnam P92 sobrevoou o ponto mais alto do continente americano

O piloto argentino Mario Cardama conseguiu a 
proeza de ser o primeiro a sobrevoar o monte 
Aconcágua, o ponto mais alto de todo o continente 
americano, ao comando de um ultraleve Tecnam P92 Tail 
Dragger, com motor Rotax 914.

Com 6.962 metros de altitude, o Aconcágua, 
localizado nos Andes argentinos, próximo da cidade de 
Mendonza, é também o ponto mais alto de todo o 
Hemisfério Sul e seria a montanha mais alta do mundo se 
não fosse a cordilheira do Himalaia. É, por isso, um 
desafio para montanhistas de todo o mundo.

Mario Cardama, piloto e comercial da Tecnam 
(marca italiana), na Argentina, também tinha esse ensejo 
de conquistar o Acancágua, mas pelo ar, a bordo de um 
ultraleve.

A montanha é um severo teste à resistência física 
dos montanhistas. O frio e a falta de oxigénio são provas 
duras. Para um piloto de ultraleve, estes, entre outros 
riscos, existem e devem ser acautelados, como fez Mario 
Cardama durante os meses que levou a preparar o voo.

Teve a ajuda inicial de dois amigos (Alejo e 
C a y e t a n o ) ,  q u e  o 
acompanharam a bordo 
de um outro avião até 
aos 10.000 pés, ao 
Cordón del Plata.

A o  c h e g a r  a 
Uspallata Valley, aos 

12.000 pés, Mario Cardama avistou o imponente 
Aconcagua. Estava ainda distante, mas teve a percep-
ção da altura do monte.

A esta altitude recorreu ao oxigénio e começou a 

monitor izar os sinais 
vitais, cuidadosamente. 
Decidiu atravessar o vale 
rumo a Norte e tomar um 
caminho mais direto para 
o  Aconcagua .  Sub iu 
suavemente até atingir o 
sopé da montanha, aos 18.000 pés. O desafio, o cume, 
ficava um pouco mais acima, aos 22.840 pés. 

Nesta etapa, o frio afectou duas das três câmaras de 
filmagem acopladas ao aparelho, mas o piloto manteve-
se imune até aos 20.000 pés, altura em que começou a 
sentir algum desonforto, ao qual não deu muita importân-
cia.

Depois de ter evitado alguma turbulência fazendo 
algumas voltas pela zona, Mario Cardama atingiu o 

cume. A excitação era 
tão grande, assim como 
a vontade de gravar o 
momento, que não se 
apercebeu de que o 
avião não tinha ainda 
at ing ido o l imi te  e 
continuava a subir. 

Enquanto descia, lembrou-se das pessoas que o 
ajudaram; a família que sempre o apoiou, o pai que lhe 
incutiu a paixão por voar e toda a equipa da Tecnam, em 
Capua, Itália. Em pensamento, homenageou também o 
Professor Luigi Pascale (o mais conceituado designer e 
c o n s t r u t o r  d e  a v i õ e s 
italiano) que, segundo diz, 
continua a ser, uma fonte de 
inspiração para a Tecnam e 
foi alguém muito importante 
para o sucesso desta 
missão pessoal.

A título de curiosidade extraímos do site da Tecnam a 
frase lapidar do Professor Pascale: “Designing and 
building aeroplanes isn’t just a Job. It’s an extension of 
our passion for flying” (Desenhar e construir aviões não é 
apenas um trabalho. É a extensão da nossa paixão por 
voar). (newsavia.com)
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Ulisses Rafael  Szmir - Jaraguá do Sul/SC
Grégory Henrique Ebertz  - Piratuba/SC
Rogério de Assis Lira - Lagoa Seca/PB
Henrique Nazareth  de  Almeida - Cariacica/ES
Willian Kalot Ghisolfi - Vila Velha/ES
Cesar Augusto Y. Castro - Sapiranga/RS
Luis Donizete de Moraes - Guaçu/SP
Diego Anderson de Moraes - Mogi Guaçu/SP
Almir André Pereira junior - Florianópolis/SC
Neemias França Ferreira - Recife/PE
Alexandre Tartari Rios - Fortaleza/CE
Gilberty Albus Soares Macedo - Cuiabá/MT
Kairo Correa Marques - Pontes e Lacerda/MT
Itamar Siqueira Pereira - Rio de Janeiro/RJ
Luis Henrique D. Adams - Balneário Camboriú/SC
George Cossentino Bruck Marçal - Florianópolis/SC
Manoel Marques Bezerra Neto - Parelhas/RN

17 novos sócios em fevereiro

SÓCIOS BREVETADOS PILOTOS CPA EM FEVEREIRO
Formados por Escolas Credenciadas ABUL
João Luiz Pasquali  - CPA/AAFT  - Alto Paraná/PR
Thiago Molinari Avelino - CPA/AAFT - Itaituba/PA
Francisco Josivan de  Alencar - CPA/AAPT  - Itú/SP
Venissio Olivo Fedrizzi - CPA/AAFT - Sorriso/MT 

Formados por CIAC – ANAC
Leandro lessa da silva Mello - CPA/AAFT - Volta Redonda/RJ
Rogerio Amaral Nascimento  - CPA/AAFT - Engenheiro Caldas/MG
Nelio Maria Batista Pessanha - CPA- AAFT/AAFA - Itápolis/SP
Islon Francisco de Toledo Junior - CPA/AAFT - Atibaia/SP
Rigler Borges  - CPA/AAFT  - Joinville/SC
João Carlos Brunialti  - CPA/AAFT  - Itapira/SP

Parabéns aos 
novos pilotos! 

Bons voos!

Balanço de processos CPA de janeiro:
Conversão CPA – 10
ICPA – 06
Revalidação - 20
Total – 36

Observações
Atualizados - 20
Em trâmite - 14
Exigências (não cumpridas) – 02

NOVOS COLABORADORES DE FEVEREIRO

CCABUL - São Miguel do Oeste/SC - Fabio Omar Pedrassini
CCABUL - Balneário Camboriú/SC   - Túlio Samuel Rodrigues
RTABUL – Boa Vista/RR - Edson Camelo da Silva 

NOTÍCIAS ABUL
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Dia 01 
Arthur Pizoli Futuro
Alexandre Moreira Ramos

Dia 02 
Clédis José Torquete
Arthur Mottus
Rubens Alberto Taveira
João Fernando Meschke Dos Santos

Dia 03 
Gilberty Albues Soares Macedo 

Dia 04 
George Luis Borralho
Humberto Mesquita Oliveira

Dia 05 
Murilo Fonseca Bortolozzi
Marcelo Schmoeller Valerio

Dia 06 
Nelio Espindola Bastos

Dia 07 
Sabino Freire De Lima Filho
Clóvis José Barbosa Figueira

Dia 08 
Leônidas Tadeu Faila
Joao De Deus Santos De Souza
Roberto Teodoro Beck
Andre Luiz Moreira Aguiar
Luis Henrique Dinnebier Adams

Dia 09 
Itacir Klitzke 
Rafael Jose Ferezini
Gabriel Latreille

Dia 10 
Everaldo Pereira Da Costa Filho
Francisco Bragante Junior
Paulo Victor De Barros Rizzo

Dia 11 
José Paulo Castellucci
Silvio Espindola
Carla Cristina Ruas Silva Sturm

Dia 12 
Claudius Oliveira Da Silva Marques
Leo Do Amaral Grechi
Jurandir Carlos Romão

Dia 13 
João Luiz Da Fonseca
Paulo Graboschii Filho
Giovani De Figueiredo Araujo
Marcelo Emilio Consorte
Marcio Pontes Ferraz

Dia 14 
Alessandro Rocha Dos Santos

Dia 15 
Sérgio Cardoso
Jonathan Marc Berry
Igor Duan De Sousa Rebelo

Dia 16 
Otto Rodolfo Lazoski
Wagner Sarkis
Plínio Lares Seabra Filho

Dia 17 
Ricardo Oliveira Lopes Serrano
João Bento Mesquita 
Geraldo Ribeiro Araújo

Dia 18 
Jorge D Almeida Oliveira
Divaine Borges

Dia 19 
Ruben Ariel Schwartz Rein
Lucas Da Cruz Gonçalves

Dia 21 
Fredy Antônio Tanos Lopes
José Pedro Monteiro De Almeida
Leiandeson Silva Atem

Dia 22 
Fabrício André Ramos Da Silva

Dia 23 
Flavio Carlos De Moraes Silveira
Arnaldo Garbarino
Sergio Ricardo Siqueira Domingues
Roberto Suzin
Ederson Felicio Adriano
Matheus Alexandre Wastrik Schueda

Dia 24 
Adilson Pereira De Souza

Dia 25 
Ricardo De Oliveira Rocha
Rander Pereira Avelar
Edson Sampaio Da Silva
Caio Moraes Mello Vitalli

Dia 26 
Edson Pimentel Matheus
Amarildo Pereira Do Carmo
Teodoro Daniel Larsen
Anderson Zendron

Dia 27 
Clovis Marques Tavares
Anisio Henrique Pintor De Lima

Dia 28 
Marco Antonio Sperb Leite
Leonor José Pilonetto

Dia 30 
Marcelo Da Silva Khouri Sibelino

Dia 31 
Joao Cleiton Albuquerque Pereira
Jansen Cherfani Tanure
Valdecio De Oliveira
Ivonei Storer
Guilherme Mazzochi Rohden

SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE MARÇO
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COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE MARÇO
Dia 02  
Delabul,Rtabul,Ccabul Rubens Alberto 
Taveira 
Ccabul Iomar Jesus Da Silva Junior 

Dia 04  
Mcabul Paulo Villas Boas De Carvalho 
Ccabul Felipp Tobias Evaristo Castro 

Dia 05  
Ccabul Geraldo Nobile Holzhausen 

Dia 06  
Mcabul Eduardo Nunes Toniasso 

Dia 07  
Ccabul Sabino Freire De Lima Filho 
Ccabul Clóvis José Barbosa Figueira 
Ccabul Riccardo Albano Cisari 

Dia 08  
Mcabul Octávio Augusto De Paula Lobo 

Dia 09  
Mcabul Érik Leonardo Jennings Simões 
Mcabul José Edson De Moura Junior 

Dia 12  
Rtabul Erico Dutra De Matos 

Dia 13  
Delabul Alceu Mario Feijo Filho 
Ccabul Giovanni Claudine B. De Souza 
Rtabul João Da Veiga Pinto Junior 
Dia 14  
Rtabul,Ccabul Alessandro Rocha Dos 
Santos 

Dia 15  
Ccabul Danilo José Battistella 

Dia 17  
Rtabul Marcos Roberto Mazur Catardo 

Dia 19  
Rtabul Valdir Pansonato 
Mcabul,Ccabul Maurício Beze 
Walter Renato Gonçalves 
Rrabu l ,Ccabu l  Lucas  Da  Cruz 
Gonçalves 

Dia 23  
Rtabulroberto Suzin 

Dia 25  
Mcabul Maximo Alfredo Asinel l i 
Sobrinho 
Ccabul Edson Sampaio Da Silva 

Dia 26  
Ccabul Cícero Cândido De Lima Filho 
Mcabul Antônio Cipriano Gurgel Do 
Amaral Junior 
Mcabul João Anderson Araujo Nunes 

Dia 27  
Rrabul  Gui lherme Gonça lves 
Chagas 
Ccabul Mario Cezar Pereira Sandes 
Mcabu l  Leonardo  Gonça lves 
Velasco 

Dia 28  
Mcabul Elton Erhardt 
Ccabul Marcos Cezar Coura
Mcabul Douglas Ramiro Fogiatto 

Dia 29  
Mcabul José Walter Da Fonseca 
Júnior 

Dia 31  
Mcabul Marco Antonio Hakime 
Mcabul Rolland Duarte De Souza

Prezado colaborador,
Sua atuação é fundamental para ABUL. Atualize seu cadastro. 

Acesse www.abul.org.br, clique em “login”. Se não lembrar a senha, clique "esqueci a senha". 
Receberá nova senha em seu e-mail. Dúvidas, contate a equipe ABUL.
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Maior avião anfíbio do 

mundo já tem seu 3º protótipo 

em fase final de produção

De acordo com um relatório oficial da chinesa Aviation 
Industry Corporation (AVIC), a aeronave anfíbia de grande 
porte AG600 “Kunlong” de número de produção 1003 entrou 
na fase final de produção em Zhuhai, marcando a conclusão 
da montagem da estrutura e a instalação de sistemas 
aerotransportados. Com isso, a fase de depuração e teste 
dos sistemas foi totalmente iniciada.

A remoção da aeronave 1003 da fase de montagem 
final marca a conclusão bem-sucedida do projeto, após a 
entrada deste exemplar nesta fase. Foram 186 dias para 
concluir a acoplagem das três seções da fuselagem, 
acoplamento das asas, acoplamento dos estabilizadores, 
instalação das naceles dos motores, dos próprios motores e 
das hélices.

Agora, este AG600 passará por testes de pressuriza-
ção de cabine, potência, sistema de controle ambiental (ar-
condicionado), pressão do sistema hidráulico e sistema 
aviônico, além de muitos outros testes-chave. Na etapa 
seguinte, a aeronave fará uma série de testes iniciais de 
segurança de voo ainda em solo, com previsão de 

realização do primeiro 
voo nos pr imeiros 
meses de 2022.

AG600, também 
c o n h e c i d o  c o m o 
“ K u n l o n g ” ,  é  a 
primeira aeronave de 

grande porte para fins especiais desenvolvida de forma 
independente na China de acordo com os requisitos dos 
regulamentos de aviação civil do país. É também a maior 
aeronave anfíbia em desenvolvimento no mundo.

Adota uma asa alta em balanço, um trem de pouso 
triciclo retrátil, um layout de aeronave anfíbia de casco único 
e é equipado com 4 motores turboélice. Tem comprimento de 
37 metros, envergadura de 38,8 metros e altura de 12,1 
metros (as dimensões externas são equivalentes às do 
Boeing 737), e o peso máximo de decolagem é de 53,5 
toneladas.

O projeto da aeronave AG600 foi lançado em setembro 
de 2009. Em 2016, foi revelada oficial no Zhuhai Air Show. Em 
2017 e 2018, completou seus primeiros voos decolando de 
aeroporto e depois partindo de água.

Para extinguir incêndios, pode levar até 12 toneladas de 
água por vez, que pode ser lançada a uma altura de 30 a 50 
metros da copa das árvores. Também tem as características 
para cumprir viagens de longa duração.

Para resgate em água, pode operar sob condições 
climáticas complexas de ondas de 2 metros de altura, 
podendo resgatar 50 pessoas em perigo ao mesmo tempo.

É adequado, ainda, para uso como aeronave de patrulha 
antissubmarina, formando um bom efeito de supressão em 
submarinos. No futuro, ele pode ser convertido em uma 
aeronave anfíbia de alerta antecipado, que pode pousar ao 
redor do porta-aviões para reabastecimento de combustível 
e água e, em seguida, cooperar com o porta-aviões para 
realizar tarefas. (aeroin.net)

Aeronaves com peso máximo até 200kg tem tratamento diferenciado pela ANAC. Aeronaves e seus pilotos 
são amparados pela normativa RBAC103 da ANAC.

Conscientização dos aerodesportistas: Pilotos de paramotor, giros, ultraleves básicos, minitrikes dentre 
outros até 200kg, podem se regularizar no site da ABUL. 

Acesse: www.abul.org.br
Conte com a ABUL e voe seguro!



Seja médico perito da ANAC

Curso Básico de Perícia Médica
Único curso CBPM EAD credenciado 

pela ANAC 
Possibilita médicos a emitirem o 

Certificado Médico Aeronáutico após 
credenciamento pela ANAC.

Emissão do CMA 2ª, 4ª e 5ª Classes, 
CMA 1ª Classe através de clínica 

credenciada e Diretor Técnico Médico 
de clínica credenciada da ANAC. 

Informações 
curso@abul.org.br 

(21) 98487-7999

ABUL particiou da 
consulta pública sobre 

expansão da categoria de 
Aeronaves Leves 
Esportivas (ALE) 

A audiência pública virtual 
foi realizada em de 3 de 

fevereiro. 
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Ada Rogato (1910-1986)

Nascida em São Paulo em 
22 de dezembro de 1910, Ada 
Rogato foi uma pioneira da 
aviação brasileira. No início de 
sua carreira, a aviação ainda 
engatinhava no país, o número 
de aviadores era pequeno e 
havia grande entrosamento entre 
os pilotos civis e militares. Ela foi 
u m  d o s  p i l o t o s  c i v i s  q u e 
vo luntar iamente cumpr iam 
missões de patrulhamento no 

litoral paulista durante a Segunda Guerra Mundial. Foi a 
primeira mulher a receber a Comenda Nacional de Mérito 
Aeronáutico, no grau de cavalheiro, a Comenda Asas da 
Força Aérea Brasileira e o título de Piloto Honoris Causa da 
FAB.

Ela superou qualquer recorde masculino ao se tornar o 
primeiro piloto civil a pousar e decolar com avião de 
pequena potência (um Cessna de 90 Hp) no aeroporto 
então mais alto do mundo 
– o de El Alto, em La Paz 
(1952); Em 1956 foi o 
p r i m e i r o  a v i a d o r  a 
sobrevoar toda a selva 
a m a z ô n i c a  n u m 
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monomotor (o mesmo 
Cessna), sem rádio e 
sozinha. 

Antes disso, já havia 
sido pioneira entre as 
brasileiras a atravessar os 
Andes, em 1950, num 
reide de 11.200 km pelo Paraguai, Argentina, Chile e 
Uruguai, num avião ainda menos potente: um Paulistinha 
de apenas 65Hp. Em 1951, consagrou-se a única aviadora 
do mundo, até então, a percorrer sozinha a extensa 
quilometragem de 51.064 km por todos os países e 
possessões das três Américas (exceto a Bolívia, para onde 
foi no ano seguinte), cruzando a linha do Círculo Polar Ártico 
em Fort Yukon, no Alasca, e voltando via Caribe. Também 
com seu Cessna atingiu em 1960 o outro extremo das 
Américas, tornando-se a primeira mulher a chegar a 
Ushuaia, na Terra do Fogo, pilotando um avião. Ela também 
foi a primeira paraquedista a ter um brevet da categoria, 
reconhecido pelo Ministério da Aeronáutica, e também foi a 
primeira mulher na prática de volovelismo (piloto de 
planador).

Ada Rogato nunca pretendeu deixar de voar. Até os 72 
anos dizia que precisava de um avião mais potente para 
empreender viagens mais ousadas. Ela faleceu em 1986, 
quando aos 76 anos, foi vencida pelo câncer.
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ROLLS-ROYCE QUEBRA OFICIALMENTE O RECORDE DE VELOCIDADE E

 TORNA-SE O VEÍCULO TOTALMENTE ELÉTRICO MAIS RÁPIDO DO MUNDO

Com uma contribuição inigualável para engenharia e 
aviação, a Rolls-Royce agora quebrou dois recordes 
mundiais com o “Spirit of Innovation” totalmente elétrico, 
oficialmente a aeronave totalmente elétrica mais rápida do 
mundo. A aeronave atingiu uma velocidade máxima de 
555,9 km/h (345,4 mph) em 3 quilômetros, quebrando o 
recorde existente em 213,04 km/h (132 mph). Em outras 
corridas no local de testes de aeronaves experimentais 
Boscombe Down do Ministério da Defesa do Reino Unido, a 
aeronave alcançou 532,1 km/h (330 mph) em 15 quilôme-
tros – 292,8 km/h (182 mph) mais rápido que o recorde 
anterior. Ambos os recordes foram oficialmente verificados 
pela Fédération Aéronautique Internationale (FAI), a 
Federação Mundial de Esportes Aéreos que controla e 
certifica os recordes aeronáuticos e astronáuticos mundiais. 
Durante suas corridas recordes, a aeronave, que faz parte 
do projeto ACCEL, apoiado pelo governo do Reino Unido, 
ou 'Acelerando a Eletrificação do Voo', também atingiu uma 
velocidade máxima de 623 km/h (387,4 mph), tornando-a a 
mais rápida do mundo. veículo totalmente elétrico.

A Rolls-Royce tem uma história incrível de tentativas de 
recordes de velocidade de voo e quebra de recordes, que 

remonta aos Troféus 
Schneider do início 
dos anos 1930. A 
v e l o c i d a d e 
a l c a n ç a d a  p e l o 
piloto de testes e 
D i r e t o r  d e 
Operações de Voo 
da Rolls-Royce Phill 

O'Dell no 'Espírito da Inovação' foi mais de 213,04 km/h 
(132 mph) mais rápido do que o recorde anterior estabeleci-
do pelo Extra 330 LE equipado com eAircraft da Siemens 
Aeronaves acrobáticas em 2017. Nunca antes na história 

das tentativas de recordes da Federação Mundial de 
Esportes Aéreos (FAI) houve um aumento tão significativo 
de velocidade em um período tão curto, destacando o ritmo 
acelerado em que a eletrificação do aeroespacial está 
avançando.

Phill O'Dell disse: “Quebrar o recorde mundial de voo 
totalmente elétrico é uma ocasião importante. Este é o 
ponto alto da minha carreira e é uma conquista incrível para 
toda a equipe. A oportunidade de estar na vanguarda de 
outro capítulo pioneiro da história da Rolls-Royce, enquanto 
buscamos entregar o futuro da aviação, é o que os sonhos 
são feitos.”

O Spirit of Innovation é uma aeronave revolucionária 
que não apenas mostra o potencial para o voo elétrico, sem 
dúvida sinalizando um futuro muito mais verde para o setor 
aeroespacial, mas também demonstra o talento que temos 
neste país para inovação e engenharia. 

O voo inspirou 
e  benefic ia rá  a 
t o d o s  n ó s .  A 
ques tão  ho je  é 
como a aviação 
a t e n d e  à s 
demandas de uma 
s o c i e d a d e  e m 
crescimento e mais 
conectada com energia sustentável e zero carbono líquido. 
Uma corrida pela mudança começou e a Rolls-Royce é 
pioneira nesta próxima geração e, de fato, na revolução na 
aviação.

A aeronave foi impulsionada em seu recorde por um 
trem de força elétrico de 400kW (500+hp) e a bateria de 
propulsão com maior densidade de potência já montada no 
setor aeroespacial. O envolvimento da Rolls-Royce no 
projeto ACCEL é apenas uma das maneiras pelas quais a 
empresa busca tornar a aviação mais sustentável. 
Certamente, adaptar sua tecnologia pioneira para que 
possa ser aplicada em toda a indústria aeroespacial é o 
próximo passo em direção a uma maneira mais sustentável 
de voar.

Provavelmente há um terceiro recorde para o ‘Spirit of 
Innovation’ para o tempo mais rápido para subir a 3.000 
metros em um tempo de 202 segundos, quebrando o 
recorde atual em 60 segundos. Este registro ainda está 
passando pelo processo de verificação. 

(bremont.com)
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UP GRADE BRASILEIRO
RV-10 AC turbo, uma versão nordestina de um dos 

maiores sucessos da aviação experimental do mundo
Voamos cerca de uma hora e quarenta e cinco minutos 

de Brasília a Barreiras, no oeste baiano. Um voo tranquilo e 
seguro, a bordo de um RV-10 AC. Sob as asas do avião, 
belos contrastes entre o verde-escuro do cerrado e a 
vegetação mais clara de fazendas de soja e algodão, 
entremeadas por grandes círculos de terras irrigadas e 
campos arados, os chamados pivôs. Nosso destino abriga a 
sede do Aerocentro Serviços Aeronáuticos, onde é 
construído o RV-10 AC Turbo, uma versão desenvolvida e 
montada no Brasil. As iniciais AC, acrescentadas à 
designação original, indicam que se trata de um modelo 
com upgrade brasileiro nesse experimental norte-
americano.

MAIS DESEMPENHO
Nosso anfitrião é o 

empresário e piloto Kleber 
Rangel, proprietário da 
Aerocentro e apreciador de 
longa data de aviação. Com 
pouco tempo de conversa, 
fica evidente a vocação 
desse baiano de Feira de 

Santana, filho de um mecânico dedicado. Desde jovem, 
Rangel aprendeu com o pai a criar, melhorar e modernizar 
equipamentos e dispositivos mecânicos, o que fez dele um 
genuíno inventor.

Com tanques de combustível redesenhados, passando 
dos 226 litros iniciais para um total de 340 litros na versão 
brasileira, o RV-10 AC Turbo voa sete horas em regime de 
cruzeiro econômico e alcança quase 2.000 quilômetros.

Bom para a aviação. Com sua experiência adquirida 
não só em família, mas também - e principalmente - na 
Paradise, fábrica de aviões baseada em sua terra natal, 
transformou seu centro de serviços em uma linha de 
montagem. Hoje, a Aerocentro conta com uma área total de 
3.000 metros quadrados, que integra um moderno hangar 
equipado com máquinas e ferramental de alta tecnologia. 

Modelo mais procurado e vendido no mundo, o RV-10 é 
fabricado pela empresa norte-americana Vans Aircraft e 
comercializado em forma de kits. Todo o material que 
compõe esse monomotor de asa baixa, com capacidade 
para quatro ocupantes, é importado. Mundialmente, as 14 
mil unidades em atividade de 
voo e as 25 mil unidades em 
fase de montagem são a maior 
prova do sucesso desse 
projeto, que oferece alta perfo-
rmance, segurança e conforto.

Kleber Rangel primeiro 
modernizou o avião,  um 
trabalho que deu origem ao 
RV-10  AC.  Em segu ida , 
acrescentou mais desempe-
nho ao projeto. O resultado é o 
RV-10 AC Turbo, que repousa 
soberano no hangar entre 

seus pares aspirados. Equipado com motor Turbocharger 
TIO-540 AB1AD, o exemplar único chama a atenção com 
suas hélices tripás 
MT, de origem alemã, 
"personalizadas" e 
p i n t a d a s  c o m  a s 
m e s m a s  c o r e s 
usadas na fuselagem. 
Também noto mais 
u m a  m u d a n ç a 
s i g n i fi c a t i v a  e m 
relação ao modelo 
aspirado: a carenagem inferior do nariz. Ela precisou ser 
aumentada para abrigar o turbocompressor, os tubos de 
escapamento redimensionados, a dupla refrigeração de 
óleo e os filtros. Essa modificação em nada alterou as belas 
linhas do modelo original.

SIDESTICKS PERSONALIZADOS
O painel é simples e 

bonito, e a ergonomia de 
instrumentos e botões 
s i m p l i fi c a  m u i t o  a 
operação da aeronave.

Dentre as modifica-
ções idealizadas para a 
versão brasileira do RV-
10 estão maçanetas embutidas, que proporcionam arrasto 
menor e melhoram a aerodinâmica, contribuindo para o 
desempenho da aeronave. Existem, ainda, entradas de ar 
superiores com controle de intensidade, que possibilitam o 
direcionamento individual da ventilação para cada 
passageiro e que amenizam ruídos. O sistema de regula-
gem dos bancos dianteiros também foi redesenhado, 
melhorando a ergometria. O desenvolvimento de cintos 
retráteis completa a modernização do projeto. O acaba-
mento interno recebe couro de boa qualidade, o que vale 
para bancos, encostos, teto, console central e forro das 
portas. Há luzes de leitura individuais em LED, além de 
quebra-sol. O sistema de ar condicionado, em fase de 
desenvolvimento, aparentemente irá aumentar ainda mais 
o conforto dos passageiros. 

Um dos aspectos que mais chama atenção nesse 
experimental é o sistema de comandos sidestick, todo 
desenvolvido no Aerocentro. Trata-se de um moderno 
conjunto de hastes e rolamentos para proporcionar aos 
pilotos melhor controle dos comandos eletrônicos. Similar 
aos grips militares (manches), o dispositivo possui 
interruptores para acionamento de flaps, trims (compensad-
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ores), stormscope, piloto 
automático e PTT, além do 
controle das superfícies 
p r i m á r i a s  ( a i l e r o n s  e 
profundor). "Os america-
nos da Vans não cansavam 
de ver o vídeo em que 
apresentamos o sistema 

que desenvolvemos para o RV-10 criados por eles", conta 
Rangel, orgulhoso. A instalação dos sidesticks (a aeronave 
americana possui sistema tradicional de manche tipo 
bastão, em frente aos assentos dos pilotos) possibilita um 
considerável aumento do espaço interno na cabine. Além 
dessas inovações a aeronave apresenta menos ruído em 
voo e mais economia em voo cruzeiro. 

(aeromagaine.uol.com.br)

Antes da Embraer: conheça cinco fabricantes de aviões brasileiros do passado

Pátria de Alberto Santos Dumont, inventor do primeiro 
avião capaz de decolar pelos próprios meios, o Brasil 
sempre teve terreno fértil para a construção aeronáutica. 
Muito antes da fundação da Embraer, em 19 de agosto 
1969, o país viu o surgimento (e o fim) de uma série de 
fabricantes de aviões que ajudaram a escrever os primeiros 
capítulos da história da aviação brasileira.

Os primeiros movimentos para construir aviões em 
território brasileiro partiram de entusiastas e inventores que 
projetaram e voaram com suas próprias máquinas 
voadoras, como foi o caso de Dimitri Sensaud de Lavaud, a 
quem coube a primazia do primeiro voo realizado no Brasil, 
ocorrido em Osasco (SP), em 7 de janeiro de 1910, quatro 
anos após o feito pioneiro de Santos Dumont com o 14-Bis 
na França.

Pouco tempo depois, empreitadas individuais deram 
lugar a esforços industriais que culminaram com o 
estabelecimento das primeiras linhas de montagem de 
aviões no Brasil, capitaneadas por empresários e aviadores 
que sonhavam com a popularização do avião no país.

Conheça a seguir cinco fabricantes brasileiros de 
aviões que existiram antes da Embraer:

Companhia Nacional de Navegação Aérea

F u n d a d a  e m 
1934 pelo industrial 
brasileiro Henrique 
Laje, a Companhia 
N a c i o n a l  d e 

Navegação Aérea (CNNA) foi a primeira fábrica de aviões 
instalada no Brasil. A empresa nasceu originalmente com o 
nome “Fábrica Brasileira de Aviões”, baseada no aeródro-
mo do Campos dos Afonsos (hoje uma base da Força Aérea 
Brasileira), no Rio de Janeiro, mas pouco depois mudou de 
identidade e de endereço, estabelecendo uma linha de 
montagem na Ilha do Viana, na capital fluminense.

A CNNA produziu sob licença os aviões de treinamento 
e utilitários projetados por Antônio Muniz, oficial do Exército 
Brasileiro (e posteriormente da FAB) e um dos primeiros 
engenheiros aeronáuticos do Brasil. A empresa também 
fabricou modelos da série HL (iniciais de Henrique Laje), 
que foram adquiridos em grande parte pelo governo 
brasileiro e destinados a aeroclubes.

A companhia encerrou as atividades de produção de 
aeronaves em 1948, depois de entregar 234 aviões 
(incluindo modelos exportados para Argentina, Paraguai e 
Uruguai). A empresa ainda se manteve ativa no ramo de 
manutenção aeronáutica e treinamento de pilotos até 1951, 

Fundadas por empresários e aviadores pioneiros, primeiras fabricantes de aviões do Brasil surgiram na década de 1930

quando fechou as portas em definitivo.

Empresa Aeronáutica Ypiranga

Primeira fabricante 
de aviões instalada no 
Estado de São Paulo, a 
Empresa Aeronáutica 
Y p i r a n g a  ( E A Y ) , 
baseada  na  cap i ta l 

paulistana, foi fundada em 1931 por iniciativa do empresário 
norte-americano Orton Hoover, do alemão Frtiz Roesler e 
Henrique Dumont Villares, que era sobrinho de Alberto 
Santos Dumont. Apesar de ser fundada em 1931, antes até 
do que a CNNA, a produção de aviões começou somente 
em 1935.

A EAY iniciou seus trabalhos com a produção de 
planadores, que eram baseados no modelo alemão Stamer 
Lippisch Zögling. O segundo produto da empresa foi o 
monomotor EAY-201, que era uma cópia do modelo de 
instrução Taylor Cub, projetado nos Estados Unidos. Ao 
todo, a empresa produziu nove planadores e cinco 
exemplares do EAY-201.

Em 1942, a EAY foi adquirida pela Companhia 
Aeronáutica Paulista, que deu continuidade a produção do 
EAY-201 rebatizado como CAP-4 Paulistinha, um dos 
maiores clássicos da aviação brasileira e até hoje em 
atividade em aeroclubes pelo Brasil.

Fábrica do Galeão

Criada por iniciativa 
da Marinha do Brasil, a 
Fábrica do Galeão iniciou 
as atividades em 1938 
como uma oficina de 
a v i õ e s  n a  I l h a  d o 

Governador, no Rio de Janeiro. Naquele mesmo ano, a 
empresa assinou um acordo para produzir sob licença no 
Brasil aeronaves militares da fabricante alemã Focke-Wulf.

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a Fábrica 
do Galeão interrompeu a produção dos modelos alemães e 
deu espaço a fabricação sob licença de aeronaves da 
Fairchild Aircraft, dos Estados Unidos. Após o fim do 
conflito, a empresa fluminense foi transformada na Fokker 
Indústria Aeronáutica, uma parceria entre o governo 
brasileiro a fabricante holandesa Fokker.

A Fábrica do Galeão deixou de produzir aviões em 
1965, após concluir a produção de 471 aeronaves. A 
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empresa ainda continuou ativa como um centro de 
manutenção até 1965, quando foi dissolvida.

Companhia Aeronáutica Paulista

Fabricante brasileiro de 
aviões de maior sucesso dos 
anos  1940 ,  a  Companh ia 
Aeronáutica Paulista (CAP) teve 
u m a  c a r r e i r a  c u r t a ,  m a s 
próspera. A CAP foi criada em 

1942 como uma divisão da Laminação Nacional de Metais, 
empresa do Grupo Pignatari, fundada pelo empresário ítalo-
brasileiro Francisco “Baby” Matarazzo Pignatari.

O principal produto da empresa baseada no município 
de São Paulo foi o CAP-4 Paulistinha, um projeto herdado 
da Empresa Aeronáutica Ypiranga e com modificações que 
o tornaram mais eficiente. Sob direção da CAP foram 
produzidos 777 exemplares do Paulistinha até 1949, 
quando a fabricante encerrou as suas atividades.

Posteriormente, os direitos de produção do Paulistinha 
foram repassados à Indústria Aeronáutica Neiva, que 
renomeou o avião como Neiva P-56. A CAP também 
produziu planadores e outros aviões monomotores de 
instrução, entre eles o CAP-5 Carioquinha.

Indústria Aeronáutica Neiva

Até o surgimento da 
Embraer, a principal referência 
da aviação brasileira era a 
Indústria Aeronáutica Neiva. 
Fundada por José Carlos de 
Barros Neiva, em 1954, a 

empresa iniciou as atividades no Rio de Janeiro e, depois, 
foi transferida para Botucatu, no interior de São Paulo.

Os dois primeiros produtos da Neiva eram aeronaves 
herdadas da Companhia Aeronáutica Paulista, o planador 
recreativo Monitor e o monomotor Paulistinha. Na década 
seguinte, a fabricante desenvolveu os aviões de treinamen-
to Regente e Universal (este até hoje em serviço com a 
FAB), que foram as primeiras aeronaves metálicas 
desenvolvidas no Brasil – até então, os aviões produzidos 
no Brasil tinham estruturas cobertas de tecido envernizado.

Em 1980, a Neiva foi adquirida pela Embraer que, por 

sua vez, repassou à empresa de Botucatu a linha de 
produção nacional sob licença da linha Piper Aicraft, que 
antes era produzida em São José dos Campos. Na mesma 
década, a Neiva também assumiu a produção do avião 
agrícola EMB-202 Ipanema e mais adiante, em 1999, a 
fabricação do turboélice de passageiros EMB-120 Brasília 
(descontinuado em 2001).

Em 2006, a Neiva foi incorporada totalmente pela 
Embraer, tornando-se uma de suas divisões, e teve seu 
parque fabril rebatizado como “Embraer – Unidade 
Botucatu”. A fábrica no interior de São Paulo segue ativa 
produzindo componentes estruturais para os jatos 
comerciais da Embraer e com a linha de montagem final do 
Ipanema. (cnnbrasil.com.br)



Conheça o que mudou para aeronaves com a MP do Voo Simples

Dispositivos burocráticos foram alterados para dar mais agilidade aos processos

RAB ganha simplificação nos serviços com publicação da MP do Voo Simples

Medida revogou dispositivos obsoletos, descomplicou processo de registro de aeronave e unificou TFAC(s)
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NOTÍCIAS ANAC

Avião demonstrador elétrico da Embraer inicia campanha de ensaios em voo

Mais uma iniciativa da Embraer na 
jornada rumo a um futuro de zero 
emissões de carbono atingiu uma 
nova fase com o início da campanha 
de ensaios em voo do avião demons-
trador elétrico.

Desenvolvido especificamente 
para avaliar novas tecnologias e soluções que possibilitem 
a propulsão aeronáutica 100% elétrica e mais sustentável, o 
demonstrador realiza testes na unidade da Embraer, em 
Gavião Peixoto, interior de São Paulo. Esta é mais uma 
etapa promissora da bem-sucedida cooperação científica e 
tecnológica que uniu a Embraer e duas renomadas 
provedoras de soluções de mobilidade elétrica, WEG e 
EDP. A estratégia de inovação aberta tem acelerado o 
desenvolvimento das tecnologias necessárias para 
aumentar a eficiência energética de futuras aeronaves a 
partir do uso e integração de dispositivos elétricos em um 
sistema de propulsão inovador. 

Nas primeiras avaliações em voo tripulado foram 
analisadas características primárias como potência, 
desempenho, controle, gerenciamento térmico e segurança 
de operação. O objetivo é demonstrar em condições reais 
os resultados obtidos em simulação computacional, 
ensaios em laboratório e integração da tecnologia em solo, 
que acontecem desde o segundo semestre de 2019. “O 
primeiro voo de uma aeronave é sempre um marco 
importante, e a decolagem do nosso primeiro avião elétrico 
de zero emissões simboliza também a relevante contribui-
ção das nossas equipes e parceiros para a transição 
energética do setor,” disse Luis Carlos Affonso, vice-

p r e s i d e n t e  d e  E n g e n h a r i a , 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Estratégia Corporativa da Embraer. 
“Temos o compromisso de buscar as 
soluções que viabilizam o futuro de 
uma aviação mais sustentável e a 
inovação desempenhará um papel 

fundamental nesta jornada”. Este projeto de cooperação 
tecnológica utilizou um sistema motopropulsor elétrico da 
WEG e um conjunto de baterias financiadas pela EDP que 
foram integradas em um EMB-203 Ipanema, uma aeronave 
que faz parte da história da Embraer e se tornou em 2004 o 
primeiro avião do mundo certificado e produzido em série 
para voar com um combustível de fonte renovável (etanol). 

A Embraer possui um programa contínuo de desenvol-
vimento tecnológico que tem resultado em ganhos de 
eficiência no desempenho das aeronaves, reduzindo seu 
consumo e emissões de gases que contribuem para o 
aquecimento global. As pesquisas em eletrificação 
aeronáutica compõem um conjunto de outros estudos em 
busca de uma nova geração de energia renovável e a 
transição para um futuro de zero carbono. Os resultados do 
Demonstrador Elétrico permitirão que a Embraer utilize o 
conhecimento adquirido para a aplicação de tecnologias 
inovadoras de eletrificação no desenvolvimento de novos 
produtos alinhados com a busca contínua de um futuro 
sustentável. É o caso da aeronave eVTOL (aeronave 
elétrica de pouso e decolagem vertical), também conhecido 
como EVA (Electric Vertical Aircraft ou aeronave elétrica 
vertical), desenvolvida pela Eve, empresa de Mobilidade 
Aérea Urbana da Embraer.



A 2ª maior empresa aérea do mundo reservou 75 aviões Cirrus

A United Airlines, a segunda maior empresa aérea do 
mundo em número de aviões (considerando os equipamen-
tos ativos e os ainda estocados por conta da crise), 
anunciou nesta última semana a aquisição de um grande 
número de pequenos aviões monomotores.

O movimento chama a atenção, já que os mais de 800 
aviões atuais de sua frota são todos grandes jatos 
comerciais. Porém, nenhum de seus clientes jamais vai 
viajar em nenhum destes exemplares impulsionados por 
hélice.

Isso porque a aquisição significa que a United pretende 
potencialmente quadruplicar o tamanho de sua frota de 
aeronaves de treinamento, em sua escola de pilotagem 
United Aviate Academy, em resposta ao aumento de 
inscrições para esta que é a única escola de voo dos 
Estados Unidos pertencente a uma grande companhia 
aérea.

A Academia adicionará 25 novas aeronaves de 
treinamento Cirrus TRAC SR20 à sua frota atual que já tem 
25 unidades, e ainda assinou a opção de comprar até outras 
50, totalizando 75 possíveis adições. 

A United Aviate Academy já recebeu mais de 12.000 
inscrições desde o anúncio da escola em abril de 2021. A 
escola abriu oficialmente em janeiro deste ano, como parte 
do objetivo da companhia aérea de treinar pelo menos 
5.000 novos pilotos até 2030, com pelo menos metade 
deles sendo mulheres ou pessoas de cor.

A United Aviate Academy também comprou recente-
mente sete simuladores FRASCA de última geração, 
incluindo alguns com telas envolventes de 220 graus, com o 
primeiro desses novos simuladores de voo chegando em 
abril. Esses simuladores de voo de alta qualidade apresen-
tam hardware e software que funcionam exatamente como 
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a aeronave, para máxima eficácia para os alunos.
A United Aviate Academy, cujo nome corporativo é 

Westwind School of Aeronautics Phoenix, LLC, já possui 
uma frota de 25 aeronaves monomotor da série Cirrus 
TRAC SR20, que apresentam características avançadas de 
segurança. Este novo pedido adicionará pelo menos 25 
novas aeronaves do modelo a partir de maio.

Esta versão do SR20 apresenta recursos impressio-
nantes que complementam suas características de voo. 
Seu deck de voo Garmin® Perspective+ integrado inclui 
recursos encontrados em aviões de passageiros avança-
dos, como dois grandes displays de voo, um controlador de 
teclado do sistema de gerenciamento de voo, um sistema 
eletrônico de estabilidade e proteção, bem como indicação 
integrada do motor e sistemas de alerta/aviso da tripulação.

Sua fuselagem com o Cirrus Airframe Parachute 
System (Sistema de Paraquedas de Fuselagem da Cirrus) 
torna a série TRAC um dos aviões de treinamento mais 
seguros e versáteis disponíveis atualmente. A United Aviate 
Academy também é a parceira de lançamento de uma 
expansão significativa do CirrusIQ, que permite o 
monitoramento de dados de voo, para que alunos e 
instrutores façam relatórios aprimorados após cada aula.

Depois de concluir seu treinamento na academia, os 
alunos podem desenvolver experiência de voo e liderança 
enquanto trabalham no ecossistema de desenvolvimento 
de pilotos Aviate em universidades parceiras, organizações 
profissionais de treinamento de voo e transportadoras 
United Express a caminho de se tornarem pilotos da United.

Atualmente, a United tem cerca de 12.000 pilotos. 
(aeroin.net)



Oferece descontos e benefícios aos sócios ativos e seus familiares. 
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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

PROA NORTE EMPREENDIMENTOS – AERÓDROMO 
SISM

Macapá/AP

HMX CONSULTORIA EM AVIAÇÃO
Rio de Janeiro - RJ 

HOBECO SUDAMERICANA
Rio de Janeiro - RJ

VOE CONSULT
Recife - PE

COROA DO AVIÃO – AERÓDROMO Sifc
Recife - PE

SPACE – SOLUÇÕES EM AVIAÇÃO CIVIL
Rio de Janeiro - RJ

AEROTRACK – MONITORAMENTO REMOTO DE 
AERONAVES

Rio de Janeiro - RJ

DÁVALOS FLIGHT SOLUTIONS
São José do Rio Preto - SP

DECOLANDO NA BANCA
São Paulo - SP
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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 Ltda 
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
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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!!
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CPA/documentos - documentos@abul.org.br
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CONTATOS:

A parceria com a Ocean Digital deu cara nova à ABUL.
Você segue a ABUL nas redes sociais? 

A ABUL está bombando, confira!
Mais de 3.400 seguidores no Instagram e 3.100 no 

Facebook.
Falta agora você nosso associado. 

Venha nos seguir, curtir, comentar, interagir. 
Divulgue nossa aviação desportiva! 
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