
diferença.

3 – Conte-nos de sua 
vida no circo aéreo e 
o T-6.

Tive a sorte de 
entrar no Circo Aéreo 
desde o começo, em 1983, quando começamos com um 
T-6 fazendo acrobacias e um Beech lançando paraque-
distas. Entretanto, apesar de já ser piloto, comecei como 
paraquedista, mas como o Carlos também era piloto e 
paraquedista, em algumas demonstrações ele queria 
saltar também, então comecei a revesar com ele entre os 
saltos e os lançamentos. De vez em quando, após eu 
solar o T-6, passei a fazer alguns traslados também. 
Fomos revezando até que o Circo comprou o segundo T-
6, ainda nos tempos do patrocínio da Onix. A partir daí o 
Carlos e eu fizemos o curso de Acrobacia na Ala na 
Academia da Força Aérea, em Pirassununga, nos 
tornamos os primeiros pilotos civis habilitados a voar em 
esquadrilha e passamos a só pilotar os T-6. Logo depois 
chegou o terceiro T-6 e nos mantivemos só voando até o 
final do contrato com a Oi, em 2011. Após o encerramen-
to do contrato da Oi o terceiro T-6 foi vendido e eu parei 
de voar pelo Circo, já estava se tornando muito cansativo 
voar na TAM e no Circo paralelamente, então como eu já 
havia solado a Mônica no T-6, em 2012 fui muito bem 
substituído por ela. Então entre saltos e acrobacias, tive 
a honra e o prazer de voar no Circo por 29 anos.

4 - Qual o modelo de 
aeronave que mais 
gostou de voar  e 
porquê?

D i z e m  q u e  o 
melhor avião do mundo 
é o que você tem na 
mão, ou seja, o que você voa melhor, então seguindo 
esta teoria eu gostei mais do T-6 e do Airbus, mas voei 
aviões maravilhosos em voos incríveis. Acho que eu 
precisaria de algumas páginas para descrever alguns 
dos inesquecíveis, desde o F-5 quebrando a barreira até 
o Tutor CT-114 com os Snow Birds. 

1 - Conte como tudo começou, como decidiu seguir 
esse caminho?

Começou como para a maioria de nós aviadores, 
com uma paixão à primeira vista ao ver um avião. Passei 
pela famosa "Prainha" de Congonhas, pelo plastimode-
lismo, pelos aeromodelos e depois pelos Voos 
Panorâmicos. Foram tantos panorâmicos que meu 
padrasto acabou se brevetando de tanto me levar para 
voar. Após o brevet dele tudo ficou mais fácil, pois ele 

comprou um Corisco 
Turbo, e com avião 
em casa consequen-
t e m e n t e  q u a n d o 
completei 18 anos eu 
m e  b r e v e t e i 
também. 

2 - Como surgiu na 
época a ideia de uma revista sobre aviação como a 
Skydive, quando ainda não existia no Brasil algo 
semelhante?

A ideia veio quando abri a primeira loja de produtos 
aerodesportivos no Brasil, onde eu vendia paraquedas, 
paragliders (novidade na época), equipamentos e 
assessórios. Para divulgar a loja fiz um jornal de 
paraquedismo, mas eu me incomodava que para lermos 
matérias confiáveis em páginas de papel Couchê 
coloridas, tínhamos que comprar revistas importadas, 
então decidi reunir bons profissionais e fazer do jornal 
uma revista nos padrões que o Brasil já merecia. Foi a 
primeira revista totalmente colorida, a primeira em papel 
Couchê e a primeira totalmente escrita por profissionais 

da aviação brasileira. O 
diferencial da Skydive era 
falar de todos os setores 
da aviação e através de 
profissionais destacados 
em cada  segmento . 
Como eu já era piloto, de 

acrobacia inclusive, paraquedista, irmão de balonista, já 
havia voado de planador, paraglider e conhecia 
profissionais de todos os setores, foi fácil montar um time 
de colaboradores de primeiríssima, o que fez toda a 
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5 - Como foi seu primeiro voo?
Meu primeiro voo na vida como passageiro foi num 

DC-3, apesar de eu lembrar mais do segundo num 
Caravelle da Cruzeiro. 
Como pi loto fo i  sem 
graça, eu já voava tanto 
que no meu primeiro voo 
eu já decolei e fui direto 
t r e i n a r  e s t o l  c o m  o 
instrutor. Mas o que mais 

marcou foi o primeiro com a Esquadrilha da Fumaça, 
esse foi inesquecível, além de marcar muito, mudou 
minha vida, após esse voo comecei a fotografar para a 
Fumaça por cinco anos, fazendo viagens incríveis e me 
aperfeiçoando muito como piloto de esquadrilha. Sem 
falar da chance que tive de me tornar o civil mais voado 
no Tucano T-27. 

6 - Já passou por algum susto voando?
Apesar de voar aviões da década de quarenta e 

cinquenta por tantos anos, só tive dois grandes sustos na 
vida. Um voando em condições IFR, num mal tempo real 
indo noturno para Ilhéus, quando tive uma pane elétrica e 
apagou o avião inteiro. Nesse dia descobri que o C... se 

mantem na bunda pela 
e l e t r i c i d a d e ,  p o i s 
quando o avião apagou 
naquela condição ele 
vei parar na mão. A 
segunda foi quando 
quebrou a bie la do 
motor do T-6 sobre a 
S e r r a  d o  M a r ,  e 

consegui fazer um pouso forçado numa pista de 
aeromodelo. Claro que não coube e quando acabou a 
pista o trem de pouso se enterrou na lama e eu pilonei, 
nesse dia nasci de novo. Eu já estava me afogando na 
gasolina que escorria dos tanques, espremido em baixo 
do avião, quando deu dois curtos no painel, mas graças a 
Deus, um cara muito legal, com certeza aviador e amante 
dos T-6, me abençoou com mais uma nova vida. 

7 - Após tantas horas e anos voando, a emoção em 
pilotar se manteve a mesma?

Acho que melhor, quanto mais voamos, melhor 
voamos, e é muito mais prazeroso voar bem. Então 
quanto mais eu voava, mais eu gostava de voar. 

8 - Qual a sua maior motivação hoje na aviação?
Como aposentado me sobrou a possibilidade de 

continuar colaborando com a Aviação contribuindo no 
CAB, com a ASABRAS, com o Canal Air Sports by Laert 
Gouvea e, administrando projetos como o Selo Verde, 
para Neutralizar Carbono da Aviação. São todas ações 

que tem me proporcionado prazer e motivação, apesar 
de estar como Cartola, poder colaborar de alguma forma 
é muito gratificante. Pois, por mais que eu faça, nunca 
vou fazer o tanto que a aviação fez por mim. 

9 - Realizou todos os seus sonhos como piloto?
Quase, acho que faltou pousar num porta-aviões, 

esse sonho nunca realizei. 

10 - Sua opinião nos voos em aeronaves aerodespor-
tivas.

Eu recomendo isso para todos os amigos, de todas 
as idades. o voo esportivo 
é o mais gratificante, o 
mais prazeroso. Quando 
voamos profissionalmen-
te, voamos amarrados por 
regras, normas, tabelas e 
r e c o m e n d a ç õ e s , 
enquanto no voo esportivo 
somos livres, sentimos a 
essência do voo. Não há 
dúvida de que a satisfação 
de se voar esportivamente 
é única.

 
11 - Ao longo desses anos, teve admiração por algum 
piloto?

Sim, admirei vários que foram referências em nosso 
meio, mas o meu maior motivador acho que foi o Bob 
Hoover, quando assisti o primeiro vídeo dele decidi que 
eu seria um piloto acrobata. 

12 - Um breve relato sobre o seu livro "As emoções 
de uma lenda".

Foi mais que um livro, foi uma terapia para me 
recuperar da perda do meu melhor amigo. Para escrever 
sobre a vida do Carlos Edo, o maior aerodesportista que 
o Brasil já viu, tive que fazer muita pesquisa, falar com a 
família, com os amigos em comum, e voltar a ser editor, 
isso tudo me fez muito bem. Estar perto dos amigos e 
fazer o que gostamos sempre faz bem, então o livro foi 
uma homenagem a ele, mas também um belo presente 
ao Ala Direito dele, esse que vos escreve. 

13 - Qual o conselho ou recado aos novatos na 
aviação?

Que aproveitem muito suas asas, ser alado é um 
grande privilégio, as distancias se encurtam e as 
emoções se ampliam. A aviação é o melhor ambiente 
para se fazer amigos, para se conviver, para se trabalhar 
em todas as áreas e para se realizar, tanto como 
esportista como profissional. Entrem de cabeça e 
coração, jamais se arrependerão de ter asas.

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!
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Como ser um Instrutor de Voo melhor?

“Ensinar é aprender 
duas vezes”, dizia o escritor 
e moralista francês Joseph 
Joubert, nascido em 1754. 
O que nós, que temos pela 
a v i a ç ã o  u m a  p a i x ã o , 

poderíamos acrescentar à frase seria “Ensinar a voar é 
aprender e amar o que faz duas vezes”. E isto se encaixa 
como uma luva para aqueles que têm, tiveram ou terão a 
oportunidade de atuar na aviação como Instrutor de Voo 
de Avião (INVA, INVH ou ICPA).

Essa profissão produz naqueles que a exerceram 
uma sensação única de saber que está ajudando a 
construir a base profissional de todo piloto, pois todos 
tiveram de passar um dia pelos ensinamentos de um 
instrutor. Se hoje você voa a bordo de pequenas ou 
grandes aeronaves cruzando os céus pelo mundo, 
aqueles comandantes dentro da cabine foram formados 
por instrutores de voo, e até vários deles já foram 
instrutores no passado.

Embora seja uma profissão muito honrosa e 
necessária, os instrutores de voo nem sempre são 
valorizados como merecem. Salários baixos, escalas e 
folgas que não são seguidas como deveriam, operação 
em aeronaves antigas e desgastadas pelas característi-
cas de seu uso, exposição a manobras executados por 
alunos sem experiência são apenas alguns dos 
empecilhos que os instrutores rotineiramente experi-
mentam, fazendo dessa profissão, na maioria esmaga-
dora dos casos, apenas um trampolim para acumular 
horas de voo para pleitear uma vaga numa empresa 
aérea ou aviação particular. Por isso, é comum encontrar 
profissionais desmotivados para a função e até sem 
subsídios técnicos ou pedagógicos para ensinar algo tão 
complexo e dinâmico como voar.

Seguem 9 conselhos que podem ajudar aqueles que 
têm o desejo de trabalhar como instrutor também, ou 
mesmo, aos nobres colegas que hoje já exercem esta 
vocação. Obviamente, trata-se de conselhos, sem 
qualquer intenção de serem a última palavra da verdade 
ou razão, pois o que prevalece é o que está no MGO da 
escola e/ou Manual de Manobras publicado.

Que estes tópicos possam de alguma forma ajudar a 
fazer dessa fase profissional uma das mais gratificantes 
e saudosas, onde possa colecionar não apenas alunos, 
mas sim grandes alunos-amigos!

1 – CONHECER O MANUAL DE MANOBRAS E A 
AERONAVE COM PROFUNDIDADE

Se você se habilita a 
e n s i n a r  a  v o a r ,  é 
c o n v e n i e n t e  q u e  o 
Manual de Manobras, 
M a n u a l  G e r a l  d e 
Operações da escola (se 

disponível) e o POH (Pilot Operating Handbook) do avião 
estejam na ponta da língua.

No decorrer dos anos, o instrutor irá se deparar com 
muitos alunos meticulosos, exigentes e observadores, 
que virão para a escola muito bem preparados, e que não 
irão perder oportunidade de demonstrar isso, especial-
mente quando reconhece um instrutor mais acanhado e 
tímido. Proas, altitudes, manobras, limitantes e velocida-
des da anv, frequências etc devem estar sempre frescos 
na memória, pois isto ajuda a transmitir uma imagem de 
autoridade ao aluno.

Mas atenção: autoridade não significa verborragia, 
prepotência ou má educação. Caso não saiba responder 
alguma dúvida do aluno (e prepare-se: eles lhe trarão 
inúmeras e bem difíceis), seja humilde em dizer que 
naquele momento não possuem a resposta, mas irá 
trazê-la na próxima aula. E cumpra a promessa!

2 – DEIXE O ALUNO VOAR!
Quando falamos em 

deixar voar significa deixar 
o aluno nos comandos da 
aeronave o máximo de 
tempo possível, exceto, 

obviamente, quando está nos primeiros voos ou quando 
a segurança do voo esteja comprometida.

Este tópico é bem simples de entender: o aluno 
iniciante está APRENDENDO A VOAR, o que significa 
que poderá ocorrer de deixar a aeronave desalinhada, 
com o compensador mal ajustado ou perdendo a proa. 
Isso são erros que alunos no começo fazem e que, ao 
longo do tempo, serão eliminados. Ocorre que há muitos 
instrutores que se sentem incomodados com certos 
erros e acabam dando “inputs” ou correções constantes 
no manche, que faz com que o acabe “se acostumando” 
com a ideia de que se a aeronave estiver desalinhada ou 
a manobra esteja errada, alguém fará o trabalho dele de 
corrigir. Nesses casos, o ideal é privilegiar os inputs 
verbais, alertando-o, e não executando a manobra para 
ele.

Entenda que quanto mais tempo ele estiver nos 
comandos da aeronave, terá mais “feeling” do comporta-
mento da máquina nas diversas atmosferas, ajudando a 
adquirir a “memória muscular” do voo. E lembre-se: 
quem está ali para aprender como voar a aeronave é o 
aluno, que está pagando um preço altíssimo para estar 
nos comandos do avião, e, por isso, deve ficar tocando o 
voo o máximo de tempo possível, salvo, mais uma vez, 
em nome da segurança do voo.

3 – USE E ABUSE DE RECURSOS DIDÁTICOS 
VISUAIS E VERBAIS

Ensinar algo requer um ambiente 
calmo e com pouco ruído, a fim de que 
a captação do que está sendo passado 

Uma das mais gratificantes funções que um piloto pode exercer, a instrução aérea 
requer mais do que técnica: é necessário ter vocação e amor pelo que faz
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seja máxima – o que não é, definitivamente, possível 
quando se está voando num avião a combustão.

A título de exemplo, eu usava muito ambas as mãos 
em cima do painel, na linha de visão do aluno, simulando 
a inclinação das asas, pitch, ajuste de potência etc. Esse 
recurso didático é muito válido porque permite ao aluno 
visualizar o que o INVA está instruindo ou corrigindo sem 
que desvie a visão do horizonte e/ou referência.

4 – NÃO EXIJA DO ALUNO INICIANTE O QUE VOCÊ 
LEVOU ANOS PARA APRENDER

Metodo log i camen te 
falando, cada indivíduo 
possui um grau cognitivo 
para o processo ensino-
aprendizagem.

Não adianta uma pessoa 
querer que outra aprenda da 

mesma forma que a primeira aprendeu sem conhecer 
como este mesmo indivíduo absorve as informações, 
interpreta e as executa. Em outras palavras, ensinar 
exige uma boa dose de paciência e constância.

Levando-se em consideração estes pontos, não 
adianta cobrar de um aluno o que você mesmo levou 
anos para aprender e está fazendo quase que diariamen-
te. Digo isso porque via muitos colegas falando nas 
Reuniões de Instrutores que “Fulano não mantém a 
proa…”, “Beltrano não crava a velocidade na manobra de 
pré-estol…”, “Sicrano não inclina a asa a X graus nas 
curvas com perfeição…”  e isto sem considerar o fator de 
em qual estágio da instrução tal aluno está naquele 
momento.

Esperar do aluno que execute manobras o melhor 
possível é importante, sim. Porém, deve-se levar em 
conta que cada indivíduo possui uma forma de aprender, 
e cabe ao instrutor identificar estes pontos deficitários e 
oferecer outra opção de aprendizado, quiçá até fazer um 
trabalho em solo com este aluno para que a qualidade do 
voo daquele estudante, naquela fase que se encontra, 
seja alcançada.

5 – TODOS OS INSTRUTORES DEVEM FALAR A 
MESMA LÍNGUA

Se tem uma coisa mais 
frustrante para um aluno é 
quando cada INVA que voe 
c o m  e l e  e n s i n e  c o i s a s 
diferentes para uma mesma 
missão.

Obviamente, cada instrutor tem sua técnica 
metodológica para ensinar, porém, esta não pode 
sobrepujar o consenso geral dos demais colegas. Neste 
caso, é fundamental que haja reuniões de instrução 
constantes para que todos estejam numa mesma 
sintonia e padronizados, como por exemplo, o local onde 
as manobras serão executadas, o grau de eficiência 
esperada em cada missão, os limitantes máximos a fim 
de aumentar a segurança etc. O objetivo aqui é simples-
mente acabar com aquele velho problema identificado 
pelos alunos de que “cada um fala uma coisa”.

Por fim, estas reuniões de instrutores não podem 
perder a efetividade. Cabe ao corpo técnico da escola 
acompanhar se tais regras e padrões definidos em 
reunião estão efetivamente sendo cumpridos.

6 – ALUNO DE PRIMEIROS VOOS DEVEM VOAR 
COM INSTRUTORES EXPERIENTES

Entend-se perfeitamente 
que este ponto não é tão 
simples de ser aplicado, 
afinal, como a grande massa, 
é  i n s t r u t o r  c o m  p o u c a 
experiência. Colocar um aluno 
que está prestes a iniciar seus 
treinamentos avançados, já 

bem preparado, para voar com um instrutor com 
pouquíssimas horas de instrução, pode ser complicado, 
mas seria o ideal.

Isso porque – com todo o respeito -, colocar para 
voar um INVA que está naquele momento fazendo suas 
primeiras horas de voo como instrutor e um aluno de 
primeiro voo (ou primeiros voos) pode ser extremamente 
perigoso, uma vez que estarão a bordo de um avião duas 
pessoas inexperientes em suas respectivas posições. 
Um instrutor mais safo será capaz de identificar e atuar 
nos comandos da máquina alguma manobra que um 
instrutor iniciante poderá não conseguir identificar e 
reagir com a presteza necessária.

Acerca do fato de alunos mais experientes virem a 
faltar com o respeito com o profissional que está 
começando (e sim, isso acontece), caberá ao corpo 
técnico da escola fazer um trabalho de respeito e 
cordialidade com todos os alunos, desde quando estes 
entram na instituição para tomarem suas aulas.

7  –  N Ã O  P O N H A  O  V O O  E M  R I S C O  A O 
DEMONSTRAR MANOBRAS E PROCEDIMENTOS

Às vezes, um instrutor, na 
melhor das intenções de querer 
ensinar ou demonstrar ao aluno 
alguma manobra específica, 
acaba “exagerando” nessa 
demonstração e colocando o voo 

em situação de risco. 
Fazer coisas como cortar o motor em voo (multimo-

tor ou monomotor), desligar o sistema elétrico total, 
realizar estóis a baixa altura, executar manobra de 360° 
na Vertical abaixo da altitude publicada são formas não 
recomendadas de demonstração de execução das 
mesmas que podem se tornar acidentes reais, dispensá-
veis.

8 – USO DE CÂMERAS E CELULARES DURANTE O 
VOO

Embora é sabido que, em 
tempos de redes sociais, a 
exposição da escola/aeroclube 
seja importante para aumentar o 
número de alunos nas escolas de 

voo, o instrutor deve levar em conta que, naquele 
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momento, ele está trabalhando, e que está sendo 
remunerado por aquele aluno ao seu lado, e que é 
obrigação dele prestar o máximo de atenção no voo e, 
claro, oferecer ao candidato uma instrução com a 
máxima qualidade possível.

Além disso, o fator segurança é o de maior peso 
neste ponto, pois enquanto abastece suas redes sociais 
com fotos e vídeos, o perigo de um bird strike, uma 
colisão em pleno voo ou outra situação poderá ocorrer. 
Por isso, estar atento a tudo o que envolve o voo é 
fundamental.

Mais uma vez, não estamos dizendo que é proibido 
tirar fotos em voo. Mas, o conselho aqui é para que essa 
ação não seja constante, e que seja mais breve e 
discreta possível.

9 – ENSINE O QUE ESTÁ NO MANUAL DE VOO, SEM 
INVENÇÕES

É recomendado ao 
profissional de ensino de 
voo que siga o que está 
publicado nos manuais da 
escola, corroborando com o 

tópico 5 deste Artigo.
A instrução aérea, é um dos momentos mais 

marcantes e agradáveis para a carreira de um aviador.
Quem teve essa oportunidade sabe o quão 

satisfatório é encontrar um ex-aluno voando em 
aeronaves e crescendo como um profissional. Se você 
se dispuser a procurar ser um bom instrutor de voo, 
ensinando seus alunos com amor, profissionalismo, 
entregando o que sabe com humildade e responsabilida-
de e, principalmente, servindo de exemplo para ele, sua 
imagem ficará gravada para sempre na memória dele. 
Um exemplo?  Você se recorda de quem te solou? Você 
se lembra de algum INVA que ficou marcado positiva-
mente na sua vida?

Por isso! Seja este INVA marcado positivamente no 
coração do seu aluno! 

Por isso, continue a fazer o que você já está fazendo, 
que é ensina-los com amor, paciência e sendo um 
modelo de profissional para seu aluno, afinal, você é o 
primeiro modelo que ele se baseará em sua vida de 
piloto.

Muito obrigado e ótimos voos, queridos instrutores! 
(aeroflap.com.br)

Voar é a 
segunda maior 

emoção 
conhecida 

pelo homem. 
Pousar é a 
primeira.
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VALE A PENA REFLETIR:

 "Estava eu em um 
evento com meu aviãozi-
nho, quando passava por 
um grupo de homens, 
todos com mais de 30 anos. 
Um deles me abordou e perguntou:
- Belo avião, é seu?
 Eu respondi que sim e ele continuou.
- Que ano?
 Eu disse o ano e ele.
- Eu tenho um do mesmo modelo.
 E então feliz da vida fez a seguinte afirmação: 
- O meu está com apenas 150 horas. 
 E fazendo uma cara irônica, me perguntou: 
- E o seu?
- O meu? Virou 500 horas! - Respondi.
 Ele me olhou com uma cara de desprezo e finalizou:
- O meu é zero!!

QUANTAS HORAS TEM SEU AVIÃO?

 E eu, educadamente:
- Que pena, o meu eu uso! 
 O cara ficou visivelmente sem graça após minha 
última resposta e os companheiros dele ficaram olhando 
para ele com cara de "TOMA BESTA!"
Esse tipo de cara devia usar um adesivo escrito:

"CUIDANDO MUITO BEM E USANDO POUCO, 
PARA O PRÓXIMO DONO".

 Não seja escravo do horímetro do seu avião, use, 
faça grandes passeios, conheça lugares e pessoas, todo 
seu dinheiro que vai em viagem não é gasto, mas é 
investimento. Dessa vida não se leva nada, além dos 
momentos felizes e experiências, vamos rodar com 
nossos amigos e irmãos!!!
 LEMBRE-SE: "A cada hora que você voa, não 
significa depreciação para seu avião e sim apreciação 
para a sua vida!"

CB – Cumulus Nimbus
 Ao observar um CB ao longe é importante avaliar 
alguns sinais que poderão fazer a diferença em uma 
decisão rápida sobre desviar ou retornar.
CB com raios na vertical
Ao observar CB com raios na vertical, atenção máxima 
pois ele(s) pode(em) estar vindo diretamente em sua 
direção.
 Se a chuva aparentar estar vindo em sua direção e 
um raio cair aproximadamente no mesmo local do outro, 
mais atenção ainda pois esse é o sinal de que ele está 

sim vindo na sua direção! 
Importante neste caso 
desviar no rumo oposto ao 
deslocamento do CB. 
Técnica:
- Aproa o CB - observa os 
raios - se caindo num rumo 

m a i s  à  d i r e i t a 
desviar imediata-
mente à esquerda.
-  S e  c a i n d o  à 
esquerda ( tenha 
absoluta certeza!) desvie para direita e muito atento a 
possibilidade de ele virar mais a Norte no Hemisfério Sul.
CB com raios na vertical e com a bigorna visível
Neste caso a probabilidade é que o CB esteja se 
deslocando horizontalmente para direita ou esquerda 
com baixo risco de impactar a sua navegação. 
CB com raios na horizontal
Indicam que o CB em questão está se afastando do 
observador, ou seja, indica as costas do CB e a melhora 
significativa da visibilidade e das condições de 
navegação.
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Helicóptero com sistema ejetor?

Pois é, sistemas ejetores de helicóptero – mais 
precisamente, de dois helicópteros que, segundo 
opiniões, são os melhores e mais poderosos da história: 
o Kamov Ka-50 e Ka-52.

O Kamov Ka-50 “Black Shark” entrou em serviço em 
1995, para fazer parte do poder bélico russo. Suas 
novidades – como o já conhecido sistema da Kamov de 
rotor coaxial, anulando a necessidade do rotor de cauda 
– faziam com que esta máquina fosse a mais manobrável 
possível, podendo voar com facilidade de todas as 
formas desejáveis. Ainda dentre estas novidades, o Ka-
50 contava também com um assento ejetável. Foi a 
primeira produção de helicóptero com esse dispositivo.

Poucos acidentes ocorreram com os Ka-50 e 52 
envolvendo os assentos ejetáveis. Em um dos casos 
mais recentes, a Rússia perdeu um de seus seis Ka-52 
por um acionamento acidental do sistema, no momento 

da aterrissagem em Moscou. Dentre os outros casos, o 
sistema se mostrou muito eficiente em salvar vidas.

Mas você pode estar se perguntando: Como assim?! 
Helicóptero com assento ejetável? Sim, mas não é como 
muitos imaginam, igual a esta imagem:

O sistema é mesmo semelhante ao de um caça. No 
entanto, o helicóptero conta com parafusos explosivos, 
localizados na base das pás do rotor principal, que 
funcionam sincronizadamente com o sistema de ejeção, 
fazendo com que as pás sejam quebradas momentos 
antes do assento ser lançado.

Os parafusos explosivos funcionam de diversas 
formas, dependendo de cada tipo de peça. Uma das 
composições mais utilizadas é o explosivo de nitroamina, 
ou dinitroamina, um explosivo altamente potente. Sua 
velocidade de detonação é de 8,750 m/s, o que o torna 
tão confiável. O único problema são seus efeitos 
colaterais: este tipo de explosivo é altamente canceríge-
no, mas pela baixa quantidade utilizada nos parafusos do 
Ka-50 e Ka-52, acaba se tornando inofensivo.

Egon Albrecht: o ás brasileiro na Luftwaffe

Egon Albrecht foi 
um piloto de caça 
alemão, nascido no 
Brasil que combateu 
na Segunda Guerra 
Mundial na Luftwaffe 
tendo conquistado 25 
v i t ó r i a s  a é r e a s 
confirmadas.

Egon Albrecht foi o único brasileiro condecorado 
com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, teve credita-
das 25 vitórias. Neste total estão incluídos 15 vitórias na 
Frente Oriental e outras 10 na Frente Ocidental, incluindo 
pelo menos 6 bombardeiros quadrimotores. Ele ainda 
destruiu 11 em solo na Frente Oriental.

Do ponto de vista do Direito Internacional Privado da 
época, para a Alemanha, Egon Albrecht era cidadão 
do Terceiro Reich, ou seja, era alemão, mas para o Brasil, 

era brasileiro, porque nasceu no 
território brasileiro, podendo optar 
por uma das duas nacionalidades.

O pouco que se sabe dele antes 
de ingressar na Luftwaffe é que ele 
nasceu na cidade de Curitiba, no 
Estado do Paraná, Brasil, em 19 de 
maio de 1918, filho de Frederico 

Albrecht e Hedwig Elditt Albrecht. Partiu para a Alemanha 
antes de completar os 18 anos, já que ele era membro da 
Hitlerjungend, onde só podia se permanecer até os 18 
anos de idade, onde ele provavelmente aprendeu a 
pilotar.

Em 25 de agosto 
de 1944, durante uma 
missão de combate, -
E g o n  A l b r e c h t  f o i 
forçado a abandonar a 
formação devido a um 
problema no motor de 
s e u  a v i ã o  ( u m 
M e s s e r s c h m i t t  B f 
109G-14, werkenummer 460593, código “schwarz 21”).

Enquanto retornava para sua base sozinho, seu 
avião foi atacado por caças norte-americanos – não se 
sabe qual a unidade específica – e foi abatido próximo a 
St. Claude, noroeste da cidade de Creil (França).

Embora Albrecht tenha conseguido saltar de pára-
quedas , ele chegou morto ao chão, onde seu corpo foi 
saqueado por civis. Ainda hoje especula-se se teria sido 
ferido em combate ou se foi metralhado pelos caças 
inimigos enquanto estava no pára-quedas, algo não 
incomum naqueles dias. 

(fatosmilitares.com)
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Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul 

Há exatos cem anos, no dia 30 de março de 1922, 
dois aviadores portugueses iniciaram uma viagem 
histórica: a primeira travessia aérea sobre o Atlântico Sul. 
Pouco antes das 7h da manhã de uma quinta-feira 
primaveril em Lisboa, Artur de Sacadura Cabral, o piloto, 
e Gago Coutinho, o navegador, posicionaram-se lado a 
lado na minúscula cabine do hidroavião Lusitânia. Das 
águas do rio Tejo, com a Torre de Belém ao fundo, 

partiram rumo ao Rio de 
Janeiro, então capital do 
Brasil. A viagem havia 
sido planejada para durar 
uma semana e ser feita 
em uma única aeronave. 
Mas foram necessários 

dois meses e meio, três hidroaviões e um naufrágio em 
meio aos tubarões para que a dupla, finalmente, 
completasse a travessia

A viagem de Cabral e Coutinho, além de representar 
pioneirismo tecnológico (com uso inovador de recursos 
de navegação astronômica), tinha caráter diplomático e 
comemorativo. A ideia era reafirmar os laços de 
cooperação e amizade entre as antigas colônia e 
metrópole no centenário da independência do Brasil. Na 
população portuguesa, a despeito do incentivo do 
governo à empreitada, o entusiasmo com a aventura era 

tímido: naquele dia 
30 de março de 
1922, pouco mais 
de cem curiosos 
testemunharam o 
momento em que o 
Lusitânia sumiu no 

céu lisboeta.
No Brasil, a situação era inversa: embora o governo 

não tivesse dado o apoio esperado por Cabral e Coutinho 
ao projeto, os dois foram recebidos em terra por 
multidões em êxtase, como heróis e galãs, embora não 
tivessem aparência de tais. Aos 41 anos feitos durante a 
viagem, Cabral ostentava farto bigode, testa proeminen-
te e um certo ar taciturno. Coutinho, por sua vez, 
aparentava ter mais do que os 53 anos registrados nos 
documentos. No Recife, uma das escalas da viagem, 
cerca de dez mil pessoas acompanharam o cortejo dos 

aviadores pelas ruas. 
No Rio de Janeiro, 
conforme relataram os 
jornais da época, um 
tímido Cabral e um 
reservado Coutinho 
precisaram lidar com 

abraços e beijos e entusiasmados de mulheres em um 
dos vários eventos públicos nos quais foram homenage-
ados. Hoje, é o contrário. Em Portugal, há uma série de 
eventos programados para comemorar o centenário da 
viagem. Entre eles, lançamentos de livros sobre o 
episódio e uma travessia de dez veleiros entre Lisboa e o 

Rio, que se iniciou em 3 de abril. No Museu da Marinha 
de Portugal, na capital do país, o hidroavião Santa Cruz 
— que chegou ao Rio de Janeiro — é a grande estrela do 
pavilhão das Galeotas. 

No jardim da Torre de Belém, um dos principais 
pontos turísticos de Lisboa, uma réplica do hidroavião 
Lusitânia — com o qual os aviadores deixaram o país, e 
que foi parar no fundo do mar — ajuda a manter viva a 
memória da aventura. 
' C h e i o  d e  ó l e o '  A 
despeito do sobrenome 
e m  c o m u m ,  A r t u r 
Sacadu ra  Cab ra l  e 
Pedro Álvares Cabral, o 
navegador português 
que chegou à costa do 
Brasil em 1500, não têm parentesco comprovado. O 
passado colonizador, no entanto, une as duas figuras. 
Sacadura atuou na demarcação das fronteiras das 
colônias portuguesas na África, ocasião em que 
conheceu Gago Coutinho, também este a serviço da 
antiga metrópole lusitana. O entrosamento entre os dois 
seria fundamental para o êxito da viagem, cheia de 
contratempos que fariam qualquer relacionamento mais 
frágil desmoronar. Poucas horas após deixarem Lisboa, 
os dois estavam cobertos pelo líquido escuro que 
escapava da descarga 
do motor. "Todo eu estou 
cheio de óleo, fazendo 
esforços desesperados 
para limpar os olhos e 
ve r  a lguma co isa" , 
escreveria Cabral no 
relatório da viagem. Dali a pouco, quando avistassem a 
primeira parada da travessia — as ilhas Canárias, a 
noroeste da costa africana, pertencentes à Espanha — 
comemorariam comendo bolachas e "paus de chocola-
te". "A alegria dá-nos apetite", registraria o piloto. Na 
bagagem de bordo, frugal o bastante para não pesar na 
aeronave, os homens arrumaram espaço para uma 
garrafa de vinho do Porto da produtora Ramos Pinto — 
uma compensação para "casos extremos", como 
escreveu Cabral em seus diários.

O mar agitado fez com que o primeiro pouso na água 
fosse mais difícil do que o 
imaginado. O hidroavião 
s o f r e u  a v a r i a s .  O s 
estragos, somados às 
más condições meteoro-
lógicas, obrigaram a 
dupla a permanecer nas 
ilhas Canárias até o dia 5 de abril. Somente naquele dia, 
os dois voaram na direção da ilha de São Vicente, em 
Cabo Verde, então colônia portuguesa na África. Cabral 
e Coutinho permaneceram na escala 12 dias — quase o 
dobro do tempo estimado para a viagem completa — na 
escala. A demora, mais uma vez, foi motivada por 



desgastes no hidroavião, bem como por surpresas no 
funcionamento do motor. Ao chegar a São Vicente, 
Sacadura apavorara-se ao constatar que o consumo de 
gasolina fora muito superior ao previsto. Daquele jeito, 

ter iam dificuldades 
para vencer a seguinte 
(e mais difícil) etapa da 
viagem, o trecho entre 
Cabo Verde e Fernando 
de Noronha. Apenas 
condições extraordiná-
rias de vento impediri-

am que o combustível acabasse no meio do caminho, 
lançando-os ao mar.

O primeiro naufrágio 
Enquanto faziam reparações no Lusitânia, além de 

estudos e testes para o prosseguimento da viagem, os 
aviadores aproveitavam a boa acolhida dos cabo-
verdianos. Como informavam os jornais brasileiros, 
Sacadura e Coutinho participavam de festas e convesco-
tes oferecidos pelas autoridades locais. Ao tomar 
conhecimento das notícias, os aviadores — tidos como 
disciplinados e silenciosos, sendo Cabral descrito como 
capaz de passar dias inteiros sem dizer uma única 
palavra — teriam ficado aborrecidos. De acordo com o 

jorna l  Corre io  da 
Manhã, do Rio de 
Janeiro, eles não 
aprovavam o enfoque 
d a  c o b e r t u r a  d e 
alguns jornalistas, 
que consideravam a 
t r a v e s s i a  m e r o 

evento esportivo. Aquilo era coisa séria — tanto que 
arriscavam a vida em nome do projeto. No dia 17 de abril, 
os aviadores deixaram Cabo Verde com destino ao 
arquipélago de São Pedro e São Paulo, no litoral de 
Pernambuco — local visitado pelo naturalista Charles 
Darwin 90 anos antes, durante expedição científica ao 
redor do mundo.

A ideia original, de seguir direto para Fernando de 
Noronha, fora descartada devido ao gasto excessivo de 

gasolina. Ainda assim, no 
meio da viagem, passaram 
po r  um su foco ,  como 
a n o t a r i a  C a b r a l .  " O 
consumo de  gaso l i na 
mantém-se em pelo menos 
20 galões por hora. Volto a 
discutir com o comandante 
Coutinho a nossa situação, 
que me parece bastante 
grave". A comunicação 
entre os aviadores ocorria 

por meio de bilhetes, pois o barulho que se fazia na 
cabine impedia-os de conseguir ouvir as próprias vozes. 
Durante todo o trajeto, Cabral e Coutinho permaneceram 

na incerteza se o combustível duraria até o fim da 
viagem. Durou o suficiente para que amarassem às 
11h21 do dia 18 de abril, de maneira brusca, quase na 
vertical — ao colidir contra uma onda, um dos flutuadores 
partiu-se. O Lusitânia foi ao encontro das profundezas do 
oceano. "Salvaram-se do naufrágio os principais 
instrumentos e todos os livros, incluindo o diário de 
navegação,  pe lo 
qual se concluía que 
tínhamos voado 908 
milhas, em 11 horas 
e  20  m inu tos ,  à 
velocidade média de 
80 milhas por hora", 
registrou o navega-
dor Gago Coutinho.

O segundo naufrágio 
Encerrava-se ali a viagem do Lusitânia, mas não a 

dos aviadores. Do local do naufrágio, os aviadores foram 
levados por um cruzador português até a ilha de 
Fernando de Noronha, onde permaneceram à espera de 
um novo hidroavião. No dia 11 de maio, já com o 
substituto do Lusitânia, fizeram um breve voo de teste até 
São Pedro e São Paulo. No retorno, o motor do aparelho 
parou de funcionar, obrigando os portugueses a uma 
amaragem forçada, 
no meio do nada, 
distantes cerca de 
280 quilômetros da 
costa de Fernando 
de Noronha. Como 
não retornaram à ilha 
à  ho ra  p rev i s ta , 
Sacadura Cabral e Gago Coutinho deixaram preocupa-
dos os portugueses e brasileiros que acompanhavam a 
preocupados os portugueses e brasileiros que acompa-
nhavam a travessia. Nos jornais do dia 11 de maio, o 
sumiço dos dois -- na altura, já homenageados e 
retratados heroicamente nos melhores espetáculos do 
teatro de revista do Rio de Janeiro -- fazia com que se 
pensasse no pior. Um boletim da agência de notícias 
Associated Press parecia sugerir uma tragédia: "Não há 
notícias dos aviadores". 
Enquanto nos dois países 
especulava-se a respeito de 
um triste fim para a viagem 
épica sobre o Atlântico Sul, 
Cabral e Coutinho permane-
ciam à deriva, sobre o novo 
hidroavião, lutando para não 
se distanciar das rotas dos 
navios. Nesse momento, 
segundo relata o engenheiro 
eletrotécnico João Moura 
Ferreira, estavam "cercados por tubarões". Entusiasta 
dos "feitos portugueses" e da travessia sobre o Atlântico 
Sul em particular, Ferreira é presidente da Lusitânia 100, 
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uma associação criada há dez anos para divulgar a 
viagem de Sacadura Cabral e Gago Coutinho. "Na 
época, não havia quem se atrevesse a fazer nada 
parecido", afirma Ferreira, que estudou a viagem na 
infância. Hoje, a aventura não consta mais dos livros 
escolares.

Português ou brasileiro? Seis horas após a 
amaragem forçada, Sacadura Cabral e Gago Coutinho 
foram resgatados por um navio inglês que navegava nas 
proximidades. Embora saudáveis, estavam encharca-
dos e famintos. Depois de alimentados -- e com roupas 
secas oferecidas pela tripulação do navio --, foram 
levados de volta para Fernando de Noronha, onde 
permaneceram até 5 de junho, quando decolaram a 
bordo de um terceiro hidroavião providenciado pelo 
governo português, o Santa Cruz, rumo ao Recife. Na 
capital pernambucana, a chegada da dupla fez com que 
os sinos das igrejas tocassem, os motoristas dos 
automóveis buzinassem sem parar e o comércio 
fechasse as portas. Nas copas das árvores distribuídas 
ao longo das avenidas por onde os dois desfilaram, 
curiosos equilibravam-se em galhos para tentar obter um 
melhor ângulo de visão da dupla. Em Salvador, para 
onde voaram na sequência, a situação repetiu-se. 
Emocionado com a receptividade calorosa, o piloto 
Sacadura Cabral dirigiu-se à multidão: "Já nem sei se 
sou português ou brasileiro". A travessia pioneira e épica 
sobre o Atlântico Sul seria finalmente concluída no dia 17 
de junho de 1922, quando os pilotos amararam o 
hidroavião Santa Cruz nas águas da Baía da Guanabara, 
na ilha das Enxadas, em frente à escola de aviação 
naval. Fazia frio e chovia na cidade, mas uma multidão 
acorreu às ruas para ver os portugueses. 

Após 62 horas e 26 minutos de voo, no intervalo de 
69 dias, Sacadura Cabral e Gago Coutinho fizeram 
história ao cruzar o oceano Atlântico em um hidroavião, 
com uso exclusivo da navegação astronômica e sem 
auxílio externo. De volta a Portugal, foram recebidos com 
honras e distinções pelo governo português. Em 1954, 
Coutinho fez o voo experimental da TAP Linhas Aéreas 
entre Lisboa e Rio de Janeiro -- a linha regular entre as 
duas cidades, o chamado "Voo da Amizade", seria 
inaugurada em 1961. Quatro anos depois, seria 
promovido a almirante, a mais alta patente de oficial 
general da Marinha portuguesa. Faleceu um ano depois, 
aos 90 anos, sem deixar filhos. Sacadura Cabral não 
teria carreira tão próspera quanto o colega de aventura. 
Elaborou projetos de novas travessias, que não foram 
realizadas, e morreu dois anos depois de cruzar o 

Atlântico, de forma trágica: o avião que pilotava caiu 
sobre as águas do Mar do Norte. O corpo do piloto nunca 
foi encontrado. Como Coutinho, também não deixou 
descendentes diretos.

Os Correios de Portugal emitiram 3 selos e um bloco 
comemorando os 100 anos Primeira Travessia Aérea do 
Atlântico Sul. 

O Brasil emitirá em 17 de junho um se-tenent com 
três selos, comemorando o mesmo evento. 

A viagem iniciou-se em Lisboa em 30 de março de 
1922 e a chegada no Rio de Janeiro ocorreu em 17 de 
junho de 1922.
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Robson Giglio de Souza - Recife/PE
Willin Hepp - Marechal Cândido Rondon/PR
Edmar Neves Cordeiro - Brasília/DF
Ademir Schmitt Júnior - Blumenau/SC
Jaicemir Januário Rosa - Brusque/SC
Almir Lopes Dos Santos Junior - Rio de Janeiro/RJ
Leandro Pozzer - Fraiburgo/SC
Lazaro Enaldo Carvalho - Cassilândia/MS
Edu Cristian Neuber Reis - Brusque/SC
Cleiton da Silva - Brusque/SC
Diogo Filgueira Emerenciano - Recife/PE
Rafael Arnold - Braço do Trombudo/SC
Daniel Marcelo Kothe - Rio do Sul/SC
José Belarmino Xavier de Melo - Igarassu/PE
Joannes Franciscus Delbin Steltenpool  - São Paulo/SP

15 novos sócios em abril

NOVOS PILOTOS CPA EM ABRIL
Formados por Escolas Credenciadas ABUL
Marcio Hernane Barbosa - Florianópolis/SC
Anderlis Zwaricz Dutra - Penha/SC
Gabriel Vespasiano Quintela – São Paulo/SP

Formados por CIAC – ANAC
Reinaldo Santos Lima Filho - Porto Seguro/BA
Marcelo de Souza Oliveira - Juiz de Fora/MG
Alexandre Sanches de Barros – Mogi Mirim/SP
Artur Alves Padilha dos Santos - Porto Seguro/BA

Parabéns aos 
novos pilotos! 

Bons voos!

Balanço de processos CPA de abril:
Emissão CPA – 09
Revalidação – 07
Transição - 01
Total – 17 

Observações
Atualizados - 15
Exigências (não cumpridas) – 02

4 NOVOS COLABORADORES EM ABRIL

NOTÍCIAS ABUL

RTABUL - Boa Vista/RR - Wagner Franco de Sousa Assis
RTABUL - Guarapuava/PR  - Diogo Rafael Losso
CCABUL - Indiara/GO - José Osvaldo Fiuza
CCABUL - Araguaiana/TO - Cessna Victor Silva Dias Lima
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Dia 01  
Francisco Assis Neto 
Fernando José Pacheco Fay
José Silésio Vilela De Oliveira 
Carlos Rogerio Schwengber 
Wellington Fernandes Spindola 

Dia 02  
Jouber Bortolaso Schramm 
Herbert Costa Thomann 

Dia 03  
Afrânio Euclides Sousa
Fernando Antunes Sampaio 
Rose Longuinho 
Walker Gomes Figueiroa 
Mauricio Lupepsa 
Leonardo Oliveira Silva 

Dia 04  
Manoel Benedito De Oliveira 
Fabio Omar Pedrassani
Ricardo Hepp 

Dia 05  
Luiz Carlos Da Gama Araujo 
Sergio Augusto De Melo 

Dia 06  
Gabriel Cavassin Filho 
Marcelo Giovanini Martins
Celio Eduardo De Oliveira 
Milton Cesar Massi 
Tiago Dos Santos 

Dia 07  
Parmenides Maria Good God 
Maicon Vinicius Rodrigues J. Martins 

Dia 08  
Luiz Alberto Prandini 
Raimundo Florêncio Pinheiro 
Itamar Siqueira Pereira 
Marcos Cesar Paccola 

Dia 09  
Gabriel Milbratz
Anselmo Lorenzoni 
Henrique Akio Suzuki 

Dia 10  
Ricardo Augusto Dantas 
Rafael Jose Ribeiro Da Cruz 

Dia 12  
Cleuber Parreira De Rezende 
Leandro Da Silva 

Dia 13  
Samuel Alves Da Silva 
Diego Da Silva Soares Cruz 

Dia 14  
Jeovan Pereira De Alencar 
Alexandre Cintra Canteruccio 

Dia 15  
Elias Cabral De Santana 
Saulo Zamarian 
Ricardo Savio De Oliveira 
Luiz Carlos Ramos De França Jr 

Dia 16  
José Luiz De Oliveira 
Divino Jose Dos Santos 
Edenilso Casarotto 

Dia 17  
Daniel Alberto Cardozo 
Marcell Varella Flor 

Dia 18  
Alfredo Francisco Do Nascimento 
Lloyd John Peace 
Diogo Antonio Salomoni Perini 

Dia 19  
Mario Maeda Ide 
Sandro José Harger 

Dia 20  
Eduardo Siqueira Costa Neto 
Zaqueu Soares Ribeiro 
Antônio Nicácio Sobrinho 
Helio Negri Fernandes 

Dia 21  
Eurivaldo Soares De Andrade 
Antonio Albuquerque De Oliveira Jr 

Dia 22  
Mauricio Sidrim Targino 
Luiz Fernando Tavares Guerreiro 
Lauro Fonseca De Oliveira 
Marcio Sergio Barboza 

Dia 23  
Vitor Cesar Da Cunha 

Dia 24  
Paulo Ernesto Coelho De Oliveira 
Leonildo Lopes Da Silva 
Cristian Alessandro Cestari 

Dia 25  
Rogerio Amaral Nascimento 
Fábio Pires De Almeida 
Fabio De Souza Pereira 
Josué Morais Da Silva 

Dia 26 
Nelson Rosa Lyra 
Angelo Dal Bo Neto 
Luiz Afonso Lima 
Milton Iuquichigue Hossaka 

Dia 27  
Sérgio Ricardo Da Silva Gonçalves 
José Carlos Mello Mas 

Dia 28  
João Luiz Pasquali 
Joaquim José Pedersen Queiroz 

Dia 29  
Cleber Serra Aniceto 
Gilmar Zenati Zat 
Raimundo Silva Da Costa 

Dia 30  
Fabio Cesar Bozelli 
Matthew Urban Steidinger
Cesar Douglas Carrion 

Dia 31  
Clarito Pereira Da Silva 
Eduardo Baruffi Valente
João Eduardo Pacha De Brito 
Fabio Ricardo Bolorino

SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE MAIO
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COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE MAIO
Dia 03  
RTABUL Afrânio Euclides Sousa  

Dia 04  
RRABUL Wilmar Almeida De Barros 
CCABUL Fabio Omar Pedrassani 

Dia 06  
DELABUL,VIST Eduardo Raul Brito 

Dia 07  
CCABUL,DELABUL Parmenides Maria 
Good God 
RRABUL Estanislau Paes 
RTABUL Carlos Giovani Ceron 

Dia 08  
RTABUL Marcos Cesar Paccola 
MCABUL Elias Gonçalves Da Silva Filho 

Dia 09  
CCABUL Max Dieter Bukiewicz De 
Castro 

Dia 12  
MCABUL Jacinto Barbosa Lay Chaves 
CCABUL Yporu Nascimento Dias 
RRABUL Gil Martinelli Milbratz 

Dia 13  
RRABUL,CCABUL Eudes Soares 
Moreno 

Dia 14  
CCABUL José Joaquim Da Silva 
Ribas 
CCABUL,RRABUL, RTABUL Jeovan 
Pereira De Alencar 
CCABUL,DELABUL João Daniel 
Maximiano Pereira 
CCABUL Leandro Dias Gusmão 
Dia 15  
CCABUL Elias Cabral De Santana 

Dia 16  
CCABUL Luiz Antonio Francisco 
CCABUL Jairo Marcelo Fonseca De 
Oliveira 

Dia 18  
RTABUL Lloyd John Peace 
VIST,CCABUL,DELABUL Diogo 
Antonio Salomoni Perini 

Dia 19  
CCABUL Sergio Luiz Beraldo Scorsin 

Dia 20  
MCABUL Delfim Silva Pires 
CCABUL Paulo Ricardo Broda 
RTABUL Edsel Paulo Rockel 

Dia 21  
CCABUL Carlos Eduardo Paulichi 

Dia 22  
RTABUL Marcio Sergio Barboza 
MCABUL Victor Dubin Wainberg 
MCABUL Arianne Morial Braz De 
Oliveira 

Dia 24  
MCABUL Paulo Ernesto Coelho De 
Oliveira 

Dia 26  
CCABUL  Nelson Rosa Lyra 
RRABUL,CCABUL Milton 
Iuquichigue Hossaka 
Dia 27  
CCABUL,DELABUL Cassiano 
Iwersen 

Dia 28  
MCABUL João Batista Nava Filho  

Dia 30  
RRABUL,RTABUL Carlos Roni 
Matte
RRABUL,RTABUL,CCABUL 
Matthew Urban Steidinger 

Dia 31  
MCABUL Eduardo Alexandre 
Wernersbach Deps

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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Selo ABUL
Objetivo: criar link on line de 

acesso entre a ABUL e empre-
sas, escolas credenciadas e 
parceiras, que doravante chamare- m
os de PARCEIRA. Em nosso site, temos e s s a 
relação das PARCEIRAS, mas para acessa-las, precisa-se 
abrir nova página e digitar seus sites. 

Ao aderir ao selo ABUL, o nome da PARCEIRA nessa 
relação se torna um link que levará para o seu site. Em 
contrapartida, a PARCEIRA que adquirir esse benefício, 
deverá postar na sua página principal (home) o selo ABUL.  
Da mesma forma, se clicando no selo ABUL, abrirá a página 
da ABUL. Uma "troca de favores" que facilita o acesso 
digital, divulga de forma direta e sem custos para ambos.

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

A ABUL foi convidada pela Secretaria de Turismo e Subsecretaria de Grandes 
Eventos do governo do estado do Rio de Janeiro a participar dos estudos de criação 
da Coordenadoria de Aerodesporto do Estado do Rio juntamente com outros 
representantes do aerodesporto, nas diversas modalidades e categorias que o 
compõe. 

1ª Reunião do Aerodesporto do Estado do Rio de Janeiro

Documentação obrigatória a bordo da aeronave:

1. Certificado de Marca Experimental (CME);
2. Certificado de Autorização de Vôo Experimental (CAVE);
3. Manual de Vôo (AFM ou POH);
4. NSCA 3-13 (Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil conduzidas pelo Estado 
Brasileiro);
5. Apólice de Seguro ou Certificado de Seguro + comprovante de pagamento;
6. Licença de estação da aeronave;
7. CVA;
8. Diário de Bordo.

A ficha de peso e balanceamento está contida no manual da aeronave (manual de voo), onde contém os limites 
do CG e peso máximo de decolagem.
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EVENTOS AÉREOS DE ABRIL

EVENTOS AÉREOS FUTUROS
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Nova tabela equilibra cobrança de TFACs relacionadas aos profissionais da aviação

O processo de obtenção de licença/habilitação, para o qual se cobrava também taxas de emissão de R$ 

136,42 a R$ 156,88, teve seu valor padronizado em R$ 150,00, relativo à nova TFAC para “Concessão, renova-

ção ou averbação de licenças, de habilitações ou de certificados do pessoal da aviação civil”.

A emissão ou revalidação de Certificado Médico Aeronáutico (CMA) e a realização de exame de proficiên-

cia em língua inglesa (Santos Dumont English Assessment - SDEA) não geram cobrança de TFAC.

ANAC lança primeiro serviço 100% digital dentro do Registro 

Aeronáutico Brasileiro

Para melhorar trâmite de análise processual e agilizar atendimento às deman-

das, outros 7 serviços do RAB foram automatizados.

Atualização cadastral no SACI-ANAC
Atualize suas informações pessoais e upload de documentos pessoais.

Evite o indeferimento pela ANAC de seu processo de habilitação e a cobrança de nova GRU.

NOTÍCIAS ANAC

CENIPA publica novo estudo de Segurança de Voo

Está disponível na página do CENIPA, na aba 
PREVENÇÃO, novo Estudo de Segurança de Voo 
intitulado “Analise dos Resultados - Relatórios de 
Investigação de Motores e seus Componente - período 
de 1998 a 2018”.

A motivação para realização do Estudo surgiu do fato 
de existir um grande volume de relatórios de investiga-
ção de motores e componentes de sistemas propulsivos, 
elaborados durante a investigação de acidentes 
aeronáuticos, que constituem um vasto material de 
pesquisa. Soma-se a isso o fato de ter sido identificado, 
na verificação do histórico de estatísticas de acidentes 
ocorridos no período de 1998 e 2018, ser relativamente 
frequente observar a contribuição da falha de um ou mais 
motores, a qual, atrelada a questões operacionais, 
acabou resultando em fatalidades e perdas materiais.

Acrescenta-se à este cenário, a transição entre o 
extinto Departamento de Aviação Civil (DAC) e a Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC), ocorrida no período de 
2006 a 2011, na qual o processo envolvendo a emissão e 
acompanhamento do cumprimento das Recomen-
dações de Segurança sofreu diversas revisões.

Assim, o CENIPA ao fazer, por meio do Estudo, uma 

retrospectiva analítica e estatística nos dados dos 
relatórios de investigação de motores e componentes de 
sistemas propulsivos no período mencionado, busca 
identificar situações “latentes” no âmbito da aviação civil 
brasileira e recomendar ações para mitigação dessas 
situações.

Mais do que um Estudo, esta pesquisa busca 
também ressaltar e resgatar um pouco da história de um 
trabalho de suma importância para a investigação de 
uma ocorrência aeronáutica: a análise dos motores e 
componentes de sistemas propulsivos realizada pelo 
Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) do Comando da 
Aeronáutica.  

Acreditamos que este Estudo de Segurança de Voo 
será utilizado como uma fonte importante de pesquisa, 
principalmente para as Organizações de Manutenção, 
Associações de Operadores, reguladores e investigado-
res de acidentes.  
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Empresa lança projeto de terminal para carros voadores

O  p r o j e t o  d a 
Socicam prevê que as 
pistas para pousos e 
decolagens dos eVTOL 
sejam construídas nos 
terminais de ônibus já 
existentes - como o do 
Tietê, por exemplo

Você consegue imaginar carros voadores decolando 
e pousando no Terminal Tietê, em São Paulo? Ou em 
qualquer outro terminal do Brasil? Essa realidade pode 
estar mais próxima do que muitos imaginam. A Embraer, 
por meio de sua empresa de mobilidade aérea urbana 
Eve, pediu recentemente para a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) certificação de seu eVTOL (veículo 
elétrico de decolagem e pouso vertical). Diante disso, 
a Socicam, empresa que administra terminais rodoviári-
os e aeroportos no Brasil, lançou seu projeto de terminal 
para os veículos voadores.

Desenvolvido em parceria com a Intertechne, o 
projeto é um Hub de Mobilidade que abrange diferentes 
tipos de transporte (além dos veículos voadores, 
entrariam aí ônibus, carros e bicicletas) e é integrado a 
outras empresas, como hotéis, centros de eventos, 
academias e clinicas médicas.

Segundo Wanderley Galhiego Jr, diretor de inovação 
e novos negócios da Socicam, a ideia é construir a pista 
nos terminais rodoviários já existentes, para que essa 
nova modalidade de transporte já fique integrada aos 
outros modais. “A pista ficaria em um piso superior dos 
terminais. Seria uma espécie de heliponto, com espaço 
para manobra, recarga e manutenção desses veículos 

elétricos”, afirma.
Cada pista terá capacidade para 6 eVTOLs, 

considerando as posições de embarque, desembarque e 
espera. “Serão necessárias também torres de controle 
para os terminais, que também podem ficar a cargo da 
Socicam", acrescenta Galhiego Jr.

Antes de definir os próximos passos, a empresa irá 
esperar as definições da Anac sobre regulação do 
eVTOL, rotas e espaço aéreo. A ideia é fazer um projeto 
piloto em uma capital, provavelmente São Paulo. “Vamos 
estudar o melhor local para implementar o primeiro 
piloto, mas imaginamos que pode ser em uma área 
anexa a algum terminal já existente”, diz o diretor da 
Socicam.

A companhia acredita que, até 2027, os terminais já 
estarão funcionando no Brasil. Não foram revelados os 
custos para a construção e manutenção de toda a 
infraestrutura. 

(epocanegocios.globo.com.br)

Programa AeroJota no Ar 

Apresentado toda Segunda Feira Nervosa, a partir das 20h00 Ao Vivo.
Ouça a gente, mande perguntas, mande o seu abraço e divulgue e compartilhe com seus 

amigos e grupos.
Cmte Paulos Cefas. morador da cidade de São Paulo-SP, Administrador de Empresas, 

Motociclista, Piloto Aerodesportista, sócio da ABUL, criador do portal do Youtube Bora Avuá, 
onde documenta em vídeo e gráficos, as suas viagens e passeio, inclusive manobras aéreas, 
de forma didática e de fácil assimilação pelos aero entusiasta, pilotos e amantes da aviação em 

geral. Ele pilota uma aeronave Conquest 180. Ele voa quase que pelo Brasil inteiro com sua aeronave. Vamos conhecer o 
Cmte Cefas, sua aeronave e seu canal do Youtube.
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A difícil arte de dizer NÃO na aviação

A palavra “Não” é a primeira a ser usada com 
sentido pela criança, e isso acontece por volta dos 18 
meses.

Ela é a primeira palavra a ser articulada com 
sentido, ou seja, com a intenção de manifestar um único 
significado concreto: responder negativamente, 
recusando uma oferta ou um pedido. 

A afirmação negativa é o instrumento usado para 
nos diferenciar de todos os outros, permitindo assim 
edificar a personalidade. E, na aviação, é o que 
diferencia o piloto do comandante.

Mas dizer não nunca é fácil. Ainda mais na atividade 
aérea.

O principal objetivo de qualquer tripulante é 
cumprir, na íntegra, a missão imposta a ele. E não o 
fazer  gera um grau de f rust ração pessoal . 
Adicionalmente, um passageiro ou o solicitante da 
missão terá – também – frustração se um plano de voo, 
uma missão, não for cumprida.

Mas o “Não”, como em vários outros segmentos, 
salva muitas vidas na aviação.

A palavra “Não” deve ser usada assertivamente 
após uma tomada de decisão. 

Vamos lembrar esses dois conceitos. Ser assertivo 
é declarar algo com muita segurança, positiva ou 
negativamente, como “eu vou fazer isso” ou “eu não vou 
fazer isso”,  e tomada de decisão é a fase do processa-
mento de todos os recursos e informações conhecidas e 
obtidas. Boas decisões e julgamentos são baseadas em 
boas informações. Assim, ser assertivo é a qualidade 
indispensável para uma boa tomada de decisão. 

Algumas das barreiras para ser assertivo:
– falta de auto confiança;
– falta de proficiência (técnica ou teórica);
– medo de represálias;
– medo de respostas; e,
– medo da quebra de hierarquia.
Na aviação executiva o relacionamento do piloto 

com o patrão/passageiro leva a uma relação pessoal 
com laços de confiança, que gera um envolvimento do 

p i l o t o  p a r a  a t e n d e r  à s  n e c e s s i d a d e s  d o 
patrão/passageiro, envolvimento esse que é intensifica-
do quando o patrão/passageiro tem um relacionamento 
social com o piloto e seus familiares. A partir daí os 
pilotos acabam fazendo mais do que deveriam, 
procurando atender aos anseios do patrão/passageiro, 
envolvendo-se emocionalmente para o cumprimento da 
m i s s ã o / p l a n o  d e  v o o .  E  q u a s e  s e m p r e  o 
patrão/passageiro nem fica sabendo que ele está 
agindo em detrimento da segurança de voo por 
gratidão, ansiedade ou medo de perder o seu emprego.

Quando devemos dizer não:
– em situações que podem afetar a integridade 

física de pessoas, incluindo você;
– quando existem grandes chances de perdas 

materiais;
– quando sabemos que o que está sendo pedido é 

uma violação a alguma lei, norma ou regra; e
– na dúvida.
Deixar de negar algo que possa ocasionar, por 

exemplo, uma das situações anteriores, torna-o 
cúmplice por negligencia e conivência, o que podemos 
traduzir como responsabilidade. 

Pessoalmente já tive mais ganhos do que perdas 
dizendo “não” como comandante de uma aeronave. O 
maior ganho é estar vivo e não ter contribuído para 
nenhum acidente.

Também na aviação, “não” é “não”. 
(airjob.wordpress.com)
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Com 18 motores, primeiro voo da aeronave VoloCity é apresentado em detalhes

Em dezembro, a Volocopter, grande pioneira da 
Mobilidade Aérea Urbana (UAM), enfrentou o desafio de 
decolar pela primeira vez seu táxi voador VoloCity, com 
18 motores totalmente elétricos. Agora, a companhia 
compartilha o primeiro voo em vídeo e informações 
desse memorável momento, conforme apresentado 
nesta matéria.

NASCE O VOLOCITY
Nos mais de 10 anos em que a equipe de terra da 

Volocopter vem desenvolvendo veículos elétricos de 
decolagem e aterrissagem verticais (eVTOL), a 
empresa foi a pioneira em várias gerações de aerona-
ves de passageiros UAM. Desde os testes iniciais como 
uma empresa incipiente até a prova de conceito VC200 
e a quebra de recorde de voo alto em 2X, o caminho da 
empresa foi baseado em uma abordagem de segurança 
em primeiro lugar, garantindo que continue a ultrapas-
sar os limites de inovação e mantenha os olhos 
diretamente no prêmio de voo final.

Mas antes que o VoloCity subisse aos céus, a 
equipe provou aos reguladores que todos os riscos 
operacionais foram devidamente mitigados. Assim que 
recebesse a luz verde, poderia começar a ligar a 
aeronave e prepará-la para a decolagem.

Desde então, foi assim que a Volocopter registrou 
mais de 1.500 voos de teste – ou ensaios gerais – em 
preparação para o exato momento. Teoria, design, 
processos, simulações e estruturas foram todos 
colocados em conjunto para criar uma base sólida para 
a visão do pioneiro da UAM.

Em última análise, foi uma combinação de trabalho 
em equipe, comunicação aberta e atenção aos detalhes 
que ajudou a elaborar o plano de ação. E até antes do 
que esperava, a Volocopter estava se preparando para 
a estreia do VoloCity.

Conto de um voo inaugural
Em uma manhã fria de dezembro, a equipe estava 

animada porque tudo estava finalmente se encaixan-
do. Quando o VoloCity saiu do hangar e foi levado para o 

aeródromo, a equipe “prendeu a respiração” para o 
teste de voo que esperava há quase 11 anos para 
realizar.

Quando os rotores começaram a girar e um 
zumbido encheu o ar, o toque de um botão remoto fez o 
VoloCity decolar e realizar seu voo inaugural em 
Bruchsal, no sul da Alemanha. Uma vez no ar, o termo 
“táxi aéreo” literalmente passou ao próximo nível.

O VoloCity no ar foi muito mais do que uma 
aeronave inovadora – foi o culminar do trabalho árduo e 
dedicação da equipe Volocopter e seu sucesso em dar 
vida a essa nova tecnologia.

Como pioneiros da UAM, os desafios que a 
Volocopter superou como equipe deu-lhe o impulso 
necessário para alcançar esse marco histórico. Por fim, 
ficou provado que o sistema que desenvolvido para a 
aeronave realmente voava.

Hoje, a Volocopter comemora uma conquista 
notável: o culminar da aspiração de criar um futuro 
melhor em que aeronaves elétricas e voos livres de 
emissões sejam a nova dimensão da mobilidade global.

À medida que a Volocopter avançar em direção a 
essa nova fronteira, ela fará voos urbanos a apenas 
alguns cliques do smartphone. Esses momentos 
demonstram como o espírito pioneiro está dando vida à 
visão da empresa.

 (aeroin.net)
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Universidade Infraero lança 

calendário de cursos para 

o setor de aviação civil

A Universidade Infraero divulgou o calendário de 
treinamentos com inscrições abertas até abril de 2022. 
São cursos presenciais e à distância voltados a 
profissionais interessados em desenvolver competênci-
as e se aperfeiçoar para atuar no mercado de trabalho 
da Aviação Civil.  

As atividades da Universidade Infraero contem-
plam desde o treinamento para formação e especializa-
ção de bombeiros de aeródromos até a capacitação de 
gestores de aeroportos. 

Para inscrição em qualquer um dos cursos, os 
interessados devem acessar:

https://www4.infraero.gov.br/universidade.

A Universidade Infraero é responsável pela 
realização dos treinamentos e programas de desenvol-
vimento de profissionais para Aviação Civil, tanto para 
quem já atua quanto para quem pretende atuar no 
setor. 

(aeroflap.com.br)

Nosso amigo, sócio e médico 
credenciado ABUL Gian Carlo 
Nercolini já não está mais entre 
nós! 

Estava infelizmente no RV10 
desaparecido sobre o mar em 
Comodoro Rivadavia. 

Uma grande perda!
Os sentimentos e pesar da família ABUL aos 

familiares e amigos do Cmte. Gian Carlo. 

DESPEDIDAS

A família ABUL deseja os mais sinceros sentimentos a todos familiares e amigos.

Comunicamos com pesar o 
falecimento do Cmte HELIO 
RIBEIRO VALENTIM LEAL em 
13 de abril. 

Sócio da ABUL desde 
2016, natural de Natividade/RJ, 
escolheu o Clube de Voo 

Floresta em Visconde do Rio Branco/MG (SNIF) 
como sua base para um voo de final de tarde e 
papo de hangar com os amigos que a aviação lhe 
proporcionou.
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O que mudou para aeronaves com a MP do Voo Simples

A Medida Provisória nº 1.089, conhecida como MP 
do Voo Simples, realizou mudanças que atualizam e 
desburocratizam processos e procedimentos do setor 
aéreo, aumentando a eficiência na prestação de 
serviços e fomentando o desenvolvimento do mercado. 

O assunto tratado nesta matéria são as alterações 
relacionadas às aeronaves. Além das modificações 
relativas ao RAB, há ainda três mudanças relevantes: a 
revogação da limitação para a manutenção de 
aeronaves realizadas por mecânico licenciado 
autônomo; a simplificação e flexibilização do aceite de 
certificação emitida por autoridade estrangeira para 
aeronaves importadas; e a certificação de aeronavega-
bilidade especial para aeronaves que não cumprem os 
requisitos para obtenção ou manutenção de um 
certificado de aeronavegabilidade padrão. 

Com a publicação da MP, um dos dispositivos 
revogados foi o § 4 do artigo 70 da Lei nº 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986, que tratava sobre limite de até 100 
horas na manutenção de aeronaves operadas por 
aeroclubes realizadas por mecânicos licenciados 
autônomos.

O mesmo dispositivo, na forma de requisito, 
constava do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 
(RBAC) nº 43. A revogação do dispositivo no Código 
Brasileiro de Aeronáutica (CBA) permite à ANAC 
realizar estudos e definir limitações mais adequadas à 
manutenção dessas aeronaves quando realizadas por 
mecânicos autônomos, ou seja, não vinculados a 
organizações de manutenção, regulamentando os 
novos limites por meio de revisão do RBAC 43.

Em relação às aeronaves importadas, aquelas que 
possuírem um extenso histórico operacional e cujo 
projeto tenha sido certificado pelas principais 
autoridades estrangeiras terão a validação da certifica-
ção expedita, ficando a cobrança de TFAC dependente 
do nível de complexidade do projeto ou processo 
relacionado.

Com o objetivo de dar mais agilidade à autorização 
de entrada de aeronave estrangeira no país, foram 
realizadas alterações no CBA, viabilizando o desenvol-
vimento de projeto de automação para processamento-
 on-line de solicitação e autorização de entrada.

Outros órgãos envolvidos no processo também 
poderão, cada um em sua área de atuação e por meio 
de regulamentos próprios, oferecer respostas mais 
ágeis para o setor que está em constante evolução, 
tanto do ponto de vista dos modelos de negócio 
existentes quanto das tecnologias utilizadas. Essa 
alteração foi realizada para diminuir o elevado custo do 
processo que não era necessário para garantir maior 
segurança operacional.

A MP ainda prevê que aeronaves possam receber 
certificados de aeronavegabilidade especiais, com o 
cumprimento de requisitos diferenciados, na forma 
do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 
21. Enquadram-se nessa categoria as aeronaves de 
construção amadora, aquelas voltadas para pesquisa e 
desenvolvimento e as leves esportivas (LSA, sigla em 
inglês de Light Sport Aircraft).

Antes da mudança, o CBA apenas se limitava a 
definir o conceito de aeronave experimental e agora 
permite a certificação com os limites necessários a 
essa categoria de aeronave. A partir de restrições 
adequadas, é possível permitir operação de aeronaves 
com características diversas, sem abrir mão da 
segurança.

Veja, no quadro a seguir, as principais mudanças, 
sob o aspecto de manutenção, importação e certifica-
ção de aeronaves, a partir da vigência da MP:

Criado pela ANAC e pelo Governo Federal, o 
Programa Voo simples foi lançado em 7 de outubro de 
2020 com o objetivo de modernizar e desburocratizar o 
setor de aviação civil brasileiro. Aproximadamente, 
91% das 69 iniciativas do programa foram iniciadas ou 
concluídas.

O propósito é promover um ambiente regulatório 
eficiente, a fim de tornar a aviação brasileira cada vez 
mais dinâmica e competitiva. Para saber mais sobre 
o Voo Simples, acesse a página do programa.

 (aeroin.net)



6 grandes aviões depois que o maior do mundo foi destruído na Ucrânia

O maior avião do mundo, o Antonov An-225 Mriya, 
foi destruído no hangar nas proximidades de Kiev, 
durante os ataques russos à Ucrânia.

Antonov An-225 Mriya foi criado em 1988 pelo 
programa espacial soviético e era o avião mais pesado 
a sair do chão e o maior cargueiro do mundo.

O An-225 Mriya (“sonho” em russo e ucraniano) foi 
criado para carregar o ônibus espacial Buran, que 
chegou a viajar ao espaço, mas sem passageiros. 
Com o fim da União Soviética, ficou abandonado por 
anos até ser posto para trabalhar de volta pelos 
ucranianos. O único exemplar foi destruído no 
incêndio causado pelo combate. Um segundo 
exemplar, em construção, já havia sido destruído dias 
antes. A Ucrânia diz que vai reconstruir e os russos 
irão pagar pelo avião.

1- Lockheed C-5 Galaxy
 Criado na Guerra 

do Vietnã como um 
transporte ultrapesa-
do a jato e interconti-
nental ,  é o maior 
cargueiro das forças 

armadas dos Estados Unidos, usado em todas as 
guerras do país. Pode transportar até 2 tanques M1A1 
Abrams ou um tanque e dois veículos de combate de 
infantaria M2 Bradley. Transporta 72 soldados, mas 
poderia levar mais de 1000.

2- Antonov An-124 Ruslan
Maior avião militar 

do mundo e maior 
carguei ro c iv i l  dos 
mesmos criadores do 
An-225 .  O  p ro je to 
começou em 1970 para 
substituir os cargueiros 

turboélice An-22. É usado pelas forças armadas 
russas, por empresas civis da Rússia, Ucrânia e 
Emirados Árabes. Até 2014, Rússia e Ucrânia 
planejavam retomar sua produção em conjunto, mas o 
acordo acabou como as relações entre os dois países.

3- Boeing 747-800
C r i a d o  p a r a 

competir com o Airbus 
A380, o maior 747 de 
todos os tempos foi 
lançado em 2011, com 
capacidade para 467 
passageiros. Como o 

A380, era um projeto para voos com uma grande 
quantidade de passageiros.

4- Airbus A380
F o i  o  m a i o r 

avião produzido em 
série na história, 
m a s  a  c r i s e 
econômica iniciada 
em 2008 acabou 
com os planos para 
viagens interconti-

nentais. Com o fim dos pedidos, os últimos saíram da 
fábrica ano passado e as empresas aéreas estão 
aposentando os que compraram antes devido o alto 
custo de manutenção e o prejuízo ao voar com menos 
que a capacidade máxima.

5- Scaled Composites Stratolaunch
 São dois 747-

400 emendados 
numa asa central, 
criando o avião 
m a i s  l a r g o  d e 
todos os tempos, 
e, em matéria de 
peso, o segundo 

maior após o Mryia. A ideia, uma parceira entre o co-
fundador da Microsoft Paul Allen e o criador da 
empresa espacial Scaled Composites, Burt Rutan, era 
carregar um foguete entre as asas, levá-lo à estratos-
fera (entre 10 km a 60 km de altitude) e, aproveitando o 
ar mais rarefeito, lançá-lo de forma mais econômica 
que do solo. Com a morte de Paul Allen, o principal 
investidor, em 2019, a empresa foi comprada por um 
fundo especializado em empresas em crise. Realizou 
seu quarto voo no fim de fevereiro de 2022, não está 
aposentado, mas deve continuar como avião experi-
mental, sem nunca cumprir sua missão original.

6- LZ-129 Hindenburg
 O zepelim da 

Alemanha Nazista 
foi uma sensação 
mundial, viajando 
inclusive para o 
Brasil, no período 
do  p ré -gue r ra , 
quando  o  pa ís 

ainda tinha relações diplomáticas normais com o resto 
do mundo. Foi destruído num acidente nos Estados 
Unidos, em 6 de maio de 1937, em um incêndio 
fulminante que atingiu o dirigível enquanto tentava 
atracar em Lakehurst, Nova Jersei, e o levou ao chão 
em menos de 30 segundos.

 (istoedinheiro.com.br)
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Oferece descontos e benefícios aos sócios ativos e seus familiares.
Aumentam as parcerias mês a mês, novidades e inúmeras 

vantagens. 
Já temos 46 empresas parceiras. Seja mais uma. 

Contato abul@abul.org.br. 
Acesse www.abul.org.br e desfrute dessa facilidade. 

Mantenha em dia sua anuidade e aproveite os inúmeros convênios.

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

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

PILOT SHOP SOROCABA
Sorocaba - SP

CLÍNICA INEGRADA GODOY
Curitiba - PR

DECOLANDO NA BANCA
São Paulo - SP

ÁBUM DE MEMÓRIAS
Rio de Janeiro - RJ
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DIRETORIA
Presidente João José de Souza Lima

Vice Presidente Gilberto de Castro Bitar

Diretor Médico Dr. José Luiz Capalbo

Diretor de Pendulares e Paramotores Francisco Batista Ferreira

Diretor de Giroaviação Silvio Alexandre Monteiro de Oliveira

Diretor de Eventos Abel Silveira Gomes

Diretor de Instrução João Henrique Schiller

Diretor de Marketing Thiago Melo

Diretor de Relações Institucionais Milton Hossaka

Diretor Técnico Eng. Aer. Tabio Silva de Melo

Secretário Executivo Bernard Tkotz

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!!

 

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

CPA/documentos - documentos@abul.org.br

Curso Básico de Perícia Médica - curso@abul.org.br

Contato - abul@abul.org.br

Presidente - presidente@abul.org.br

Secretário Execu�vo - secretario@abul.org.br

CONTATOS:

Você segue a ABUL nas redes sociais? 
Está bombando, confira!

Mais de 4.200 seguidores no Instagran e 3.800 no 
Facebook.

Falta você nosso associado. 
Siga, curta, comente, interaja! 

Divulgue nossa aviação desportiva! 

REDES SOCIAIS
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