
Você já foi assistir o novo filme “Top Gun: 
Maverick”, da Paramount Pictures que estreou 26 
de maio em todo o país? 

Saiba o que esperar dessa produção cinema-
tográfica que foi relançada após 36 anos do 
lançamento do primeiro filme, ocorrido em 12 de 
maio de 1986 em Nova York e em 16 de maio no 
resto dos Estados Unidos.

Tom Cruise, é novamente o personagem Pete 
“Maverick” Mitchell, é também um dos produtores 
da tão aguardada continuação de Top Gun.

Segundo Luciana Falcão, Diretora de 
Marketing da Paramount Pictures Brasil, Tom 
Cruise fez questão de buscar garantir que houves-
se a melhor experiência de cinema possível a 
todos os amantes da aviação e do bem-sucedido 
filme.

Não é muito incomum as pessoas se decepci-
onarem com continuidades de produções, que 
acabam por não chegar à altura do que havia sido 
o filme inicial. Esse, definitivamente, não é o caso 
de Top Gun: Maverick.
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TOP GUN - MAVERICK

A opinião de todos é de que o novo filme tem 
emoção, diversão, ação e suspense do início ao 
fim, sem deixar nada a desejar ao Top Gun inicial. 
Não são poucos os momentos em que todos no 
cinema aplaudem certas cenas marcantes e 
emocionantes.

Dado a qualidade da produção, seria pratica-
mente um crime contra os admiradores que ainda 
não viram o filme, revelar nesta matéria qualquer 
detalhe e estragar a surpresa que Top Gun: 
Maverick representará a todos que não veem a 
hora de assistir. A quem está ansioso para vê-lo, é 
bom estar ciente que tem reais motivos para assim 
estar. Desejamos um bom filme a todos! 
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Em 1965 eu era integrante da Esquadrilha da 
Fumaça, ainda no tempo dos T-6, e tinha acabado de 
realizar uma demonstração sobre o centro de Belo 
Horizonte como isolado, em comemoração ao 
aniversário da Cidade. O meu avião era o 1543 
(naquela época, cada piloto tinha o seu avião e voava 
sempre nele), mas eu ia fazer o “isolado” com o T-6 
1381, recém recebido pela Esquadrilha, pois o 43 
estava em revisão. 

Quando voava como isolado, dentre as acroba-
cias que fazia, sempre dava um parafuso que em 
geral variava de 6 a 8 voltas.  Os sargentos Viana, 
especialista de hélices, e o Rodrigues, mecânico de 
meu avião costumavam, do campo, contar as voltas e 
depois vinham me dizer quantas eu tinha dado.

No aeroporto da Pampulha, após a demonstra-
ção quando saltei, o Rodrigues foi logo dizendo:

– Chefe, hoje o parafuso foi pra valer, o Viana 
contou 17 voltas, mas eu acho que foram 18.

– De qualquer maneira, hoje foi recorde. 
Nesse momento, como se diz hoje, a ficha caiu.  

Eu encostei no T-6 e minhas pernas começaram a 
tremer. 

Dizem que quando uma pessoa passa por uma 
situação de grande tensão, medo ou de perigo, seu 
organismo costuma reagir por meio de tremores, 

suor frio e, algumas 
vezes, cristalizando 
todas as suas ações 
num branco total

U m a  v e z ,  h á 
muitos anos, assisti 
numa competição de 
ginástica olímpica no 
C l u b e  G i n á s t i c o 
Português, no Rio, um 

atleta que, visivelmente nervoso, subiu nas argolas 
para fazer a sua série.  Fez uma posição de esquadro 
e ficou parado – o suor correndo pela sua testa – 
mantendo os olhos fixos para frente, cristalizado.

 Após um longo tempo nessa posição, com a 
plateia aflita torcendo para que ele desse início à 
série, desceu e foi embora.  Tinha esquecido 
completamente, por tensão, nervosismo, aflição ou o 
que fosse, toda a série que tinha realizado minutos 
antes no aquecimento e, por dezenas de vezes, 
durante o treinamento. 

 Mas se você está bem treinado, preparado 
física, técnica e psicologicamente para a atividade 
que vai realizar, e caso surja uma discrepância, uma 
situação não prevista, perigosa ou não, a sua reação, 
os seus reflexos e a sua atenção se voltarão 
totalmente para a solução do problema.  E você 
procurará simplesmente resolvê-lo, sem se preocu-
par com o que possa ocorrer em caso de não o 
conseguir. E quando o problema for solucionado, só 

FUMAÇA 70 ANOS - "O PARAFUSO"

algum tempo depois, você vai dar-se conta das 
possíveis consequências. É nesse momento, que 
seu organismo reage. 

Foi nessa hora que eu encostei no T-6 e comecei 
a tremer. 

Um parêntese. Naquela época, em algumas 
viagens da Esquadrilha, o Major Souza Barros que 
servia no QG da Terceira Zona, viajava conosco. Era 
bom piloto, grande boêmio e excelente companhei-
ro. Na maioria das vezes só nos acompanhava, mas 
eventualmente fazia o isolado, num avião do QG (de 
fuselagem prateada e asas laranjas), em dupla com o 
piloto efetivo da Esquadrilha. 

A demonstração aquele dia era sobre a avenida 
Afonso Penna no centro da Cidade, e eu ia fazer o 
isolado no 1381, em dupla com o Souza Barros que 
voaria no avião do QG. Como ele não treinava 
conosco, nem sempre a coordenação das manobras 
entre os dois aviões isolados ocorria a contento, 
principalmente porque os rádios da época não eram 
nenhuma maravilha, em geral só tínhamos o 
“comandinho” (rádio de baixa frequência com uma 
manivela para rodar o dial, semelhante aos radinhos 
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de pilha de hoje, só que sem a mesma clareza ou, 
com nenhuma clareza), que era terrível e cheio de 
chiados.

Num intervalo entre uma evolução e outra da 
“Esquadrilha”, eu ia iniciar o parafuso, quando o 
Souza Barros passou por mim, mergulhando na 
minha frente, para fazer uma acrobacia.  Sem me 
preocupar, pois isso às vezes acontecia, continuei a 
subir e ganhei mais altura enquanto esperava ele 
terminar. 

Dizem que Deus protege as crianças e os 
inocentes.  ELE devia me considerar ou muito moço 
ou muito inocente, pois mandou o Souza Barros 
passar à minha frente para me proteger, fazendo com 
que eu subisse mais um pouco. 

Após o Souza Barros ter terminado sua acroba-
cia, talvez uns 1000 pés mais alto que o usual, liguei a 
fumaça e chutei o parafuso.

O PARAFUSO – No T-6, o parafuso começava 
lento e abarrilado, 
mas, à medida que o 
número  de  vo l tas 
a u m e n t a v a ,  i a 
acelerando, girando 
mais no eixo do avião 
e, cada vez mais, na 
vertical. Muita gente 

não dava mais do que três voltas por causa disso, 
embora, uma vez descomandado, costumasse sair 
logo em seguida.

 Quando eu fazia o parafuso em demonstrações 
da Fumaça, em geral não me preocupava com o 
número de voltas.  Subia para uma determinada 
altura, chutava o bicho, deixava rodar e ficava 
controlando o altímetro em meio à fumaça que 
entrava na nacele, pois, como voávamos com a 
capota, aberta entrava muita fumaça mesmo. 
Quando chegava numa altura que julgava segura e 
conveniente, descomandava (manche centralizado 
ou levemente à frente e pé contrário) e em geral o T-6 
não dava mais que meia ou três quartos de volta e 
parava.  Era absolutamente seguro e tranquilo, 
principalmente para nós que tínhamos o T-6 na mão, 
pois além de termos dado instrução no Estágio 
Avançado na Escola de Aeronáutica, voávamos 

cerca de 400 horas por ano na Esquadrilha.  Eram os 
bons tempos.

 Parafuso chutado, como sempre deixei o T-6 
girar.  Um olho para fora e o outro, por entre a 
fumaça, no altímetro.  Nesse dia, por estar sobre a 
cidade cheia de prédios, alguns muito altos, ia sair 
do parafuso mais cedo e sem fazer aquela passagem 
baixa que sempre fazia no final, quando a demonstra-
ção era sobre um campo de pouso. Como tinha 
começado mais alto, deixei ele rodar um pouco mais 
do que costumava fazer, 
talvez umas 10 voltas e 
descomandei.

Após a meia volta 
que sempre dava, o T-6 
c o n t i n u o u  g i r a n d o 
como se nada tivesse 
a c o n t e c i d o .  E  e u , 
também como se nada tivesse acontecido, pensei 
comigo mesmo:

– Temperamental esse T-6, por isso é que tem 
gente que não gosta de dar muitas voltas. 

E descomandei outra vez. Pela segunda vez, o T-
6 não parou na meia volta e continuou a girar, mais 
uma vez, como se nada tivesse acontecido. 

Descomandar e, ele não sair uma vez não 
preocupava, podia ser encarado como uma mania 
daquele avião, mas duas vezes, já não era uma coisa 
normal e requeria uma certa atenção até porque o T-6 
estava rodando cada vez mais rápido, o nariz cada 
vez mais para baixo e o olho que tomava conta do 
altímetro viu que a velocidade de giro do ponteiro 
estava aumentando. Além das voltas extras que eu 
tinha dado por começar mais alto, por não sair do 
parafuso, já rodara mais umas duas ou três voltas. 

Muitas vezes quando dava o parafuso, ficava 
meio de lado na nacele para olhar melhor o solo e me 
orientar para descomandar e recuperar na direção 
que queria.  Mas agora, após essa segunda tentativa 
sem sucesso, deixei a atitude relaxada e me ajeitei na 
cadeira.  Firmei os pés nos pedais, a mão direita 
apertou um pouco mais o manche, a esquerda que 
estava solta foi parar na manete dos gases (era assim 
que se chamava, na época, a manete de potência) e a 
a t e n ç ã o  fi c o u 
totalmente voltada 
para o problema que 
tinha surgido.

– Agora ele vai 
sair, pensei comigo 
mesmo (afinal, já tinha 
mais de 3.000 horas de 
T - 6  e ,  m e  s e n t i a 
totalmente integrado, 
à vontade e confiante 
naquela máquina).

 E descomandei 
pela terceira vez o 
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parafuso.  Desta vez não foi aquele comando padrão, 
pé contrário e manche centralizado, foi pé contrário a 
fundo e manche totalmente à frente. 

E mais uma vez o T-6 não saiu. 
Agora ele estava girando quase na vertical e com 

muita velocidade. Muito mesmo. A fumaça na nacele 
era tanta que mal dava para se ver o altímetro.  Nesse 
momento os meus sentimentos eram menos de 
preocupação, embora o olho que olhava para fora via 
que os prédios estavam aumentando de tamanho, e 
mais de raiva daquele avião que ousava desafiar a 
minha capacidade de pilotagem e não parava de 
rodar.

– Não há de ser nada, pensei, agora ele vai parar 
de qualquer maneira, só largo esses comandos 
quando ele parar.

E assim fiz: manche à frente, no batente, 
encostando no painel e pé lá no fundo, no fundo 
mesmo e, segurei. Principalmente no pé, tinha que 
fazer muita força, pois era um comando contrário a 
um giro no eixo do avião, como que um touneaux 
lento, mas muito rápido e com a velocidade aumen-
tando.

 A posição era terrível, o avião estava de nariz 
para baixo, na vertical, girando a alta velocidade, 
mas, como eu mantinha o manche espetado – desta 
vez eu só ia descomandar quando ele parasse – ele 
começou a passar da vertical, o “G” começou a ficar 
negativo, mas sempre girando. Acho que, até para 
ele, T-6, com uma longa vida pregressa, era uma 
posição inusitada, por isso, após alguns momentos 
além da vertical, que me pareceram muito longos, ele 
resolveu parar de rodar. 

Quando parou de rodar ajeitei as asas e, como se 
o T-6 fosse uma pessoa, disse a ele:

– Agora você parou, não é? 
E, vendo as pessoas olhando para cima nas 

calçadas da avenida Afonso Pena, comecei a 
recuperar.  E puxei todos os “G” que nunca tinha 
puxado, pois estava na vertical e muito baixo, mas 
muito baixo mesmo. 

E foi bom para nós dois ele ter resolvido parar na 
hora em que parou, pois quando eu nivelei pelo meio 
da avenida Afonso Pena, ao lado do edifício curvo do 
Oscar Niemeyer, estava na altura do 3º ou 4º andar. 
Um pouco mais, e ambos teríamos sido descarrega-
dos.  A fumaça que estava ligada baixou até o chão. 

Resolvido o problema o voo voltou ao normal, 
dei motor, compressão e passo pra frente, nariz para 
cima e fui me reunir com a Esquadrilha para continu-

ar a demonstração, até que, após a parada do motor, 
o Sargento Rodrigues fez o comentário sobre o 
número de voltas que eu tinha dado.

Foi quando minhas pernas começaram a tremer. 
E tremeram muito. 

No dia seguinte os jornais, além dos elogios 
costumeiros, comentaram que nunca uma apresen-
tação da Esquadrilha da Fumaça tinha sido tão 
arrojada e que a fumaça deixada no meio da avenida 
por um dos aviões tinha sido espetacular. 

EPÍLOGO: no dia seguinte, após chegarmos, da 
viagem ao Rio, naquele tempo a sede da Esquadrilha 
era no hangar onde hoje fica o GEIV, no Santos-
Dumont, peguei o 1381 e fui fazer um voo de expe-
riência em Jacarepaguá, para ver o que tinha 
acontecido naquele parafuso. 

Capitão esperto que era e agora, depois daquele 
parafuso, um pouco mais esperto, subi para uns 
5.000 pés e comandei o parafuso. Esperei rodar 
bastante e descomandei normal. Como em BH, o T-6 
continuou girando. Mas agora tinha mais altura e 
como já estava prevenido, segurei os comandos até 
que parasse de rodar. Para conferir, repeti mais duas 
vezes com o mesmo resultado.

Relatei o fato ao Eloy, que era o nosso Sargento 
mais experiente, que, após conferir todos os 
comandos de voo, nada encontrando, sugeriu levar o 
avião para o Parque de Lagoa Santa, pois achava que 
a fuselagem estava torcida. Em Lagoa Santa, foi 
verificado que, realmente, a fuselagem estava 
empenada, por isso, ele não saía do parafuso com 
facilidade.

Deixei o 1381 em Lagoa Santa e não sei se voltou 
a voar, pois nunca mais tive notícias dele. Hoje, 
quando me lembro dessa história, acho graça, mas 
só o Viana (o Rodrigues já faleceu) e eu sabemos o 
quanto minhas pernas tremeram naquele dia. Acho 
que as 18 voltas ou 17 que dei, continuam sendo 
recorde.

CEL. AV. REF SÉRGIO RIBEIRO.
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Um homem de Porto Velho, no estado de Rondônia, 
chamou a atenção da Embraer, e do público em geral, 
após construir uma réplica feita com concreto, mas cheia 
de detalhes, de um jato executivo Phenom 100, um 
sucesso da indústria aeronáutica brasileira, em seu 
próprio quintal.

A iniciativa, segundo Gerardo Benedito de Araujo, 
lhe aflorou depois que ele viu o avião numa revista e, 
imediatamente, se apaixonou pelo desenho. E essa 
paixão certamente aumentará em breve, já que ele foi 
convidado pela Embraer para conhecer a fábrica onde os 
aviões são feitos.

A informação foi dada pela própria fabricante 
através de um vídeo.

“Gerardo Benedito de Araujo nunca voou em um 
avião executivo, mas sempre foi apaixonado por 
aviação. Com criatividade, construiu uma réplica do 

CONSTRUTOR DE SEU PRÓPRIO AVIÃO
Phenom 100 apenas olhando fotos da aeronave. A 
Embraer reconhece o carinho e o trabalho incrível do Sr. 
Gerardo e por isso o nosso time de Serviços e Suporte, 
além de ir conferir de perto o seu trabalho em Porto 
Velho, Rondônia, também foi convidá-lo para conhecer 
nossas instalações no Estado de São Paulo”, disse a 
empresa aeronáutica.

Projeto do Senhor Geraldo
Sem poder comprar um legítimo ou mesmo voar em 

um jato executivo, Senhor Geraldo decidiu fazer seu 
próprio Phenom 100 na sua própria casa, e o resultado 
chamou muito a atenção. Além de todos os detalhes 
externos, como motores na posição certa e pintura igual 
à da fabricante, o interior também ficou com a disposição 
igual do jato original, contando com representações das 
telas Garmin Prodigy Touch e o clássico manche em 
gaivota.

O morador de Porto Velho (RO) é apaixonado por 
aviação desde criança, a ponto de começar a construir 
um avião comercial como parte de sua casa. Depois que 
viu uma propaganda com o jato executivo Phenom 100, 
gostou tanto do modelo que decidiu construir um para si.

Após o belo trabalho ganhar notoriedade na internet 
e chegar à própria Embraer, Geraldo foi presenteado 
pela fabricante com a visita às instalações da sede da 
empresa, em São José dos Campos (SP), na qual ele 
pôde entrar em um jato comercial E-Jet E2, pilotar em um 
simulador de voo e, por fim, ter a experiência de voar 
como passageiro em seu avião favorito, o Embraer 
Phenom 100. 

(aeroin.net)
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O ESPERADO ENCONTRO  

Após 2 anos sem encontro, por restrições da pandemia do COVID 19, todos pilotos estão 
ávidos por se reencontrar, confraternizar, trocar experiências, contar suas aventuras e histórias.

A ABUL e o Clube CEU estão envidando esforços para realizar um encontro marcante e 
imperdível! 

Participe, traga sua família! Acesse: enu.abul.org.br

AEROCLUBE DE SOROCABA CELEBRA 80 ANOS

Em comemoração aos seus 80 anos, o Aeroclube de 
Sorocaba promoveu um evento aberto ao público no 
sábado dia 14 de maio. Durante todo o dia, os portões do 
aeroclube estiveram abertos para receber os moradores 
da cidade e da região de todas as idades.

“Foi um dia de muita alegria para comemorarmos 
juntos. Contamos com uma estrutura com praça de 
alimentação e variedade de comidas para todos os 
gostos, como pastéis, hambúrguer, hot dog, yakisoba, 
crepe, açaí, além de bebidas, show ao vivo e aeronaves 
estáticas para foto”, disse o Aeroclube.

A entrada foi gratuita, mas os participantes eram 
convidados a doar 1 kg de alimento não-perecível e 
contribuir com a campanha #afomenaoefake da 
Prefeitura Municipal, em parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade, tendo toda a arrecadação destinada a 
essa campanha. 

Por fim, como um atrativo, quem quis pôde realizar 
voos panorâmicos na região mediante pagamento. 

(aeroin.net)
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O DIABO NEGRO: O DUELO AMIGÁVEL

Erich Hartmann ganhou uma grande reputação com 
seus inimigos soviéticos que o chamavam de O Diabo 
Negro. Ele se tornou uma lenda entre os pilotos soviéti-
cos e era real. Erich Hartmann abateu impressionantes + 
de 75 Bell P-39 Airacobras! Esses caças do Lend Lease 
eram oponentes formidáveis   quando acostumados com 
seus pontos fortes e eram muito difíceis de pegar.

Hartmann disse: "Decolamos em uma missão para 
interceptar bombardeiros atacando Praga e contamos 
muitas aeronaves americanas com estrelas vermelhas, 
parte de seu Lend Lease. Mas também havia caças 
americanos por perto e eu estava acima de todos eles 
por 1000m. Parecia que os americanos e russos 
estavam ocupados examinando uns aos outros e não 
sabiam que estávamos por perto."

"Eu dei a ordem para descer para os Mustangs, 
depois para os caças russos e para os bombardeiros em 
apenas um ataque de acertar e correr, então sairíamos 
dali já que seríamos apenas nós dois. Dois Mustangs no 
meu mergulho e então eu atirei em um bombardeiro 
Boston, consegui bons acertos, mas não foi um abate. O 
segundo elemento também marcou um abate e meu ala 

e eu estávamos bem. De repente, a coisa mais incrível 
aconteceu."

 "Os combatentes soviéticos e americanos 
começaram a lutar entre si, e a confusão funcionou para 
nós. Eles não devem ter percebido que um Schwarm (4 
aviões) de alemães começou tudo! Os bombardeiros 
russos jogaram suas bombas em pânico e se afastaram. 
Essa foi meu último combate contra os americanos.

Erich Hartmann não podia acreditar em seus olhos 
enquanto Yaks e P-51 Mustangs duelavam. Ele viu 
vários caças de ambos os lados caindo e apenas 1 P-51 
Mustang foi capaz de escapar fortemente danificado, 
deixando um rastro de fumaça branca e vazamento de 
glicol. As perdas reais são desconhecidas. Se este piloto 
do P-51 voltou é desconhecido. Este pode ter sido um 
evento que foi encoberto por ambas as potências 
aliadas. Isso coloca em questão quantos eventos não 
documentados como esse ocorreram durante a Segunda 
Guerra Mundial?

A vida é feita de 
escolhas. 

E nós... bem, nós 
escolhemos voar.
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ZEPPELIN

Há quase 88 anos, a passagem por Rio Grande do 
dirigível Graf Zeppelin em um de seus voos desde a 
Alemanha até Buenos Aires, de uma semana de 
duração. Em 29 de junho de 1934, em uma sexta feira, 
por volta das 15h15 min, o Graf Zepelim majestosamente 
sobrevoa a rua Marechal Floriano. 

Tinha 213 m de comprimento, 5 motores, transporta-
va 24 passageiros e cerca de 45 tripulantes e um volume 
de 105.000 m³, sendo o maior dirigível da história até a 
data de sua construção em 1928. Sua estrutura era 
baseada numa carcaça de alumínio, revestida por uma 
tela recoberta por lona de algodão, pintada com tinta 
prata, para absorver o calor. Dentro dela, existiam 60 
pequenos balões inflados com gás hidrogênio juntamen-
te com os seus 5 motores Maybach, com 12 cilindros, 
desenvolvendo até 550 HP (máximo) cada, alimentados 
com um combustível leve, o Blau Gás e gasolina, que o 
mantinham no ar, a uma velocidade de até 128 km por 
hora. Tinha capacidade de carga para até 62 toneladas.

EMBRAER E PORCHE FECHAM PARCERIA PARA DESENVOLVEREM AERONAVES ELÉTRICAS 

A Embraer e a Porsche Consulting vão trabalhar 
juntas para viabilizar a operação e logística dos futuros 
carros aéreos, os chamados eVtol. Os veículos aéreos 
urbanos elétricos deverão entrar em serviço nos 
próximos anos eo setor busca formas de viabilizar toda 
sua cadeia operacional.

A Eve, subsidiária da Embraer, anunciou ontem (31 
de maio) a escolha da Porsche Consulting para apoiar a 
definição da macro estratégia global de cadeia de 
suprimentos, fabricação e logística das suas aeronaves 
elétricas de decolagem e pouso na vertical.

As duas empresas vão combinar seus respectivos 
conhecimentos em indústria aeronáutica e automotiva 
para orientar o plano de implementação da Eve. O 
acordo inclui estudos sobre operação industrial, 
logística, cadeia de suprimentos e distribuição de partes.

O estudo vai endereçar escalabilidade e produção 
distribuída, conforme desenvolvimento do mercado de 
mobilidade aérea urbana ocorrer, para atendimento da 
demanda projetada. Uma ampla gama de soluções é 
considerada para atender necessidades específicas da 

Parceria entre Embraer e Porsche terá como foco a operação dos futuros eVtols

indústria em um momento em que a transformação 
digital gera novas possibilidades de uso de tecnologias 
mais ágeis voltadas ao negócio e às metas de sustenta-
bilidade.  

“Temos a oportunidade de moldarmos juntos o 
futuro da mobilidade. Compartilhamos dos mesmos 
valores, e com nosso conhecimento de empresa líder da 
indústria, seremos capazes de questionar e desafiar 
conceitos existentes de logística e fabricação. Vamos 
redesenhar o conceito de industrialização para essa 
nova aeronave, baseados nos mais altos níveis de 
eficiência, qualidade, segurança e centrados no cliente”, 
comentou Rudy Leutz, CEO da Porsche Consulting. 

(aeromagazine.uol.com.br)
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TOP GUN MAVERICK TEVE PARTICIPAÇÃO DE AVIÃO DA EMBRAER

O Phenom 300 da Embraer realizou sequência de 
filmagens sobre o porta-aviões USS Abraham Lincoln

O recém-lançado filme Top Gun: Maverick teve 
participação de avião da Embraer em suas filmagens. 
Um jato Phenom 300 foi utilizado nas gravações, em 
especial nas tomadas que mostram o porta-aviões USS 
Abraham Lincoln e nas cenas embarcadas dos caças 
F/A-18F Super Hornet.

Top Gun: Maverick, estreou nos cinemas no dia 26 
de maio, mas o coordenador das tomadas aéreas do 
filme, Kevin La Rossa II, postou apenas agora em seu 
Instagram as imagens do jato da Embraer realizando 
voos baixos sobre o porta-aviões.

A produção do 
filme utilizou o porta-
aviões USS Abraham 
Lincoln nas tomadas 
embarcadas, sendo 
necessário mostrar 
algumas imagens de 

aproximação e decolagem do navio.
O Phenom 300 da produtora Team5 Aerial Systems 

usa uma câmera de alta resolução instalada no nariz do 
avião para fazer imagens em 360 graus. O avião realizou 
uma série de voos a baixa altura sobre o porta-aviões 
norte-americano.

Nas filmagens do longa também foi utilizado o jato 
de treinamento L-39, da CineJet que realizou as 
filmagens em voo dos F/A-18 Super Hornet. O L-39 tem 

várias câmeras de alta para a melhor captura de cenas e 
por ser um avião de treinamento avançado pode fazer 
várias acrobacias, acompanhando quase todas as 
manobras dos caças.

“O L-39 CineJet foi escolhido para a maioria dos 
dogfight e voos de baixo e alta performance.O Phenom 
Camera Jet com meu co-capitão @jonathan_spano foi 
escolhido para qualquer operação estendida sobre a 
água”, disse La Rossa.

O ponto alto de Top Gun: Maverick são as imagens 
aéreas e muito foi investido nisso. A produtora 
Paramount Pictures gastou aproximadamente R$ 
53.606 por hora de voo com os atores. A ideia era ter o 
máximo de realismo nas cenas de ação com os atores 
interpretando os pilotos da marinha dos Estados Unidos.

A maioria das cenas em voo foram gravadas com os 
atores a bordo a pedido de Tom Cruise, que desejava 
para trazer uma maior realidade dos efeitos do voo em 
caças.

Top Gun: Maverick é a continuação do clássico Top 
Gun Ases Indomáveis, de 1986. A nova trama traz Pete 
"Maverick" Mitchell (Tom Cruise) como um experiente 
piloto de testes que é chamado para treinar um grupo de 
pilotos da Marinha 
para uma missão de 
combate real .  No 
decorrer do longa, 
muitas referências ao 
filme da década de 
1980 aparecem.
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COMO FUNCIONA A PRESSURIZAÇÃO DE UMA AERONAVE?

Q u a n d o  v o c ê 
embarca em um avião, 
deve passar pela sua 
cabeça várias dúvidas. 
Uma delas é: Como 
respiramos o ar tão 
puro acima de 3000 
metros?

Para responder essa pergunta, vamos entender a 
seguinte situação: Quanto mais alto o avião voa, o ar 
externo é muito rarefeito a pressão externa também se 
torna menor e a temperatura é baixíssima, indo para a 
casa dos graus célsius negativos.

 A pressurização é necessária para voos acima de 
10.000 pés (3000 metros). O ar captado para dentro da 
cabine é como se estivesse voando a 8000 pés (2.000 
metros), para que isso aconteça de forma ordenada, o 
sistema pneumático da aeronave suga o ar dos motores 
e injeta na cabine totalmente fechada, resfriando 
totalmente aquele ar quente e pressurizado até que fique 
em uma temperatura agradável para todos da cabine.

Durante os pousos e decolagens o sistema trabalha 
de forma lenta através do Outflow Valve ou “Válvula de 
Saída”, que é responsável por controlar a pressão dentro 
da cabine, controlando a quantidade de ar que pode fluir 
de dentro para fora.

Na  aprox imação 
para pouso a velocidade 
de saída do ar ocorre em 
uma proporção onde o 
sistema diminui a altitude 
d e  a c o r d o  c o m  a 
pressurização interna e a 
diminuição externa da 

altitude. Vale ressaltar que essa proporção pode variar 
de acordo com a aeronave, mas serve para evitar uma 
despressurização desconfortável ao passageiro.

 A altitude de pressurização também pode variar de 
acordo com a aeronave. Alguns aviões, especialmente 
os mais antigos, se pressurizam considerando uma 
altitude de 2400 metros acima do nível do mar, outros 
mais modernos já conseguem se pressurizar com 1800 a 
1700 metros acima do nível do mar.

A menor altitude a bordo ajuda no conforto do 
passageiro, principalmente quando o mesmo está 
saindo de uma cidade localizada no nível do mar, como o 
Rio de Janeiro.

 É comum ver algumas pessoas se queixarem de 
dores no ouvido ou entupimento temporário dos ouvidos, 
principalmente em pessoas que estão gripadas, isso 
acontece porque o tímpano separa o canal auditivo do 
ouvido médio e quando a pressão do ar no canal auditivo 
proveniente do exterior e a pressão do ar existente no 
ouvido médio mudam rapidamente ou são desiguais 
pode causar lesões.

A trompa de Eustáquio, que liga o ouvido médio a 
parte posterior do nariz, ajuda a manter uma pressão 

equivalente em ambos os lados do tímpano. Durante o 
voo é sempre recomendado mascar chicletes, bocejar ou 
deglutir com as narinas fechadas para evitar o entupi-
mento dos ouvidos devido ao incômodo.

Despressurizarão em emergência

Caso aconteça uma despressurização por um 
problema pneumático ou por alguma avaria na aeronave, 
os pilotos precisam iniciar rapidamente para uma altitude 
que o ar não é tão rarefeito.

Até que seja concluída a diminuição de altitude, as 
máscaras de oxigênio caem sobre os assentos para 
auxiliar na respiração dentro da cabine, caso essa 
atitude não seja tomada com rapidez, todos a bordo 
podem não perceber, mas lentamente vão perdendo a 
consciência por não ter uma quantidade suficiente de 
oxigênio no ar.

O seu uso indevido, pode acarretar perda de 
oxigênio no cérebro chamada de hipóxia. Sem a 
oxigenação necessária, os passageiros podem 
desmaiar, ou perder a consciência pouco a pouco.  

A situação pode se agravar se não houver atendi-
mento imediato com a introdução de oxigênio no 
passageiro. A falta dele pode ocasionar desde um 
desmaio inconsciente, lesões médias a graves no 
cérebro e até ao óbito. 

Por este motivo os comissários de bordo falam para 
primeiro colocar a máscara em você, e depois ajudar 
outra pessoa. Até a falta de oxigênio levar ao óbito 
demora alguns minutos, considerando que o avião 
mantenha a altitude, porém, a consciência pode ser 
perdida em poucos segundos.

Colocando primeiro a máscara em você, a outra 
pessoa ainda poderá ser ajudada, e sua consciência 
voltará com a máscara. Por mais que você esteja 
preocupado com um idoso ou criança essa é a melhor 
opção.

Um avião tem aproximadamente 15 minutos de 
oxigênio para todos os passageiros, os comissários e os 
pilotos podem ter um 
sistema próprio, com 
m a i o r  d u r a ç ã o .  N o 
entanto, em menos de 15 
m i n u t o s  o s  p i l o t o s 
conseguem diminuir a 
altitude de cruzeiro para 
cerca de 10000 pés ou 
8000 pés. 

(aeroflap.com.br)
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Orimar Moreira Monteiro - Cristalina/GO
Rafael Rafaeli Pereira - Mamborê/PR
Renato Silveira Barbosa - Coronel Fabriciano/MG
Leonardo James Schweder - Timbó/SC
Marcelo Claudio de Sousa - Extrema/MG
Adailton dos reis coelho - Ituiutaba/MG
Ivan Pedro Rodermel Fischer - Guabiruba/SC
Marcel Pinto de Oliveira - Camanducaia/MG
Uesley Silva Correa - Foz do Iguaçu/PR
jeander giotto - Palmas/PR
Augusto Beliene Ramos Vieira - Campos dos Goytacazes/RJ
Bruno Lapenna Garcia - Santa Rita do Trivelato/MT
Isac Mamede - Salvador/BA
Rafael Francisco do Amaral - Rio do Sul/SC
José Eduardo Pires do Rio Ribeiro - Brasília/DF
Ernan Santana Amorim - Ariquemes/RO
Romulo Sulz Gonsalves Jr - Brasília/DF
Pollyana Sant`Ana SULZ Gonsalves - Brasília/DF
José Carlos Iraola Montalva - Juquitiba/SP
Thiago Venâncio de Melo - Natal/RN
Maritania Dal Bosco - Santa Terezinha de Itaipu/PR
Rafael Menegotto - Caxias do Sul/RS
Leonardo Souza Barroso - Campos dos Goytacazes/RJ
Marcos Aurelio Muniz Xavier - Campos dos Goytacazes/RJ
Paulo David de Moraes - Guaramirim/SC

25 novos sócios em maio

NOVOS PILOTOS CPA EM MAIO
Formados por Escolas Credenciadas ABUL
Adeildo Amorim da Silva Junior - Balneário Camboriú/SC
Henrique Akio Suzuki - Balneário Camboriú/SC
Valdir Candido de Sousa - Paranavaí/PR

Formados por CIAC – ANAC
Miguel Pereira Severo - Vila Velha/ES
Jean Deglmann - Blumenau/SC
Willian Kalot Ghisolfi - Vila Velha/ES

Parabéns aos 
novos pilotos! 

Bons voos!

Balanço de processos CPA de maio:
Emissão CPA – 13
Revalidação – 30
ICPA - 03
Total – 46 

Observações
Atualizados - 35
Exigências (não cumpridas) – 07
Em trâmite - 04

3 NOVOS COLABORADORES EM MAIO

NOTÍCIAS ABUL

RTABUL – Porto Alegre/RS - Leandro Elias da Silva Constantino
RTABUL - Americana/SP - Renato Gomes da Silva
RTABUL - Uberlândia/MG - Douglas Rodrigues
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Dia 01  
Cesar De Tassis
Alfredo José Duarte Monteiro
 Luiz Ricardo Probst
Marco Tulio Porto Lopes
Manoel Marques Bezerra Neto

Dia 02 
Reinaldo Neubauer
Nelio Maria Batista Pessanha
Pollyana Sant`Ana Sulz Gonsalves

Dia 03  
Maurício Braga De Araújo
Luiz Carlos Copatti
Luiz Siqueira Junior

Dia 04 
 Almir Lopes Dos Santos Junior
Oussama Naouar

Dia 05  
João Luis Brancoli Orives
Aderbal Fernandes Lima

Dia 07  
Eliseu Tosini
Edio Smanio Junior
Renato Mingote

Dia 08  
Pedro Moreira Da Silva

Dia 09 
Ezequias Machado
Eduardo Kurt Jacob

Dia 10  
Thomas Leomil Shaw

Dia 11  
Adalberto Boff Cardoso
 Jose Tiago Fontes Figueira
Reinaldo Santos Lima Filho

Dia 12  
Mauro Maria Vila
Rogerio Jair Raulino
Hemerson Coelho Alves
Anderlis Zwaricz Dutra

Dia 13  
Antonio Carlos Cunha
Roberto Schwarz
Marco Antonio Massarani
Luis Roberto Eickhoff
Roberto Antonio Pocai
Christian Mikellides

Dia 14  
Ronaldo Pereira Da Silva
Reigland De Freitas Boldrim Castro

Dia 16  
Antonio Carlos Schiavon
Gean Luiz Algayer Do Nascimento
Rubens Alves Meireles
Evandro Cioldin Servija
Daniel Beringhs Kirchner
Alberto Campos Gandra De Paula

Dia 17  
José Raimundo Hadad De Melo
Cesar Augusto Y Castro

Dia 18  
Arnaldo Pessina
Fabio Azevedo Pannunzio
Luciano Batista Menegati
Marcelo Arlindo Menegati
Eder Emidio Neves De Almeida

Dia 19  
José Eimar Serra
Moisés Mena De Oliveira
Marcone Brandão Pereira Da Silva
Leandro Elias Da Silva Constantino
Valdiram Cassimiro Da Rocha Silva
Alfredo Ghidini Neto
Augusto Dos Santos Orrico

Dia 20  
Clayton Rodrigo Jardim

Dia 21  
Silvio Cesar Boreli
Dinaldo Rosario Dos Santos
Marcos Aurelio Muniz Xavier
Carlos Leonildo Negro
Marconi Edson Faleiro Ferreira

Dia 22  
Rogério Vacari Gonçalves
Wilfred Van Beek
Ivna De Oliveira Silveira
Dia 23  
Joveccy Cândido De Oliveira Junior
Carlos Vinicius Duarte
Marcelo De Souza Oliveira
 Adeildo Amorim Da Silva Junior

Dia 24  
João Batista Poubel
João Henrique Schiller de F. Costa
Marcos Roberto Bruxel
Jander João Tomazelli

Dia 25  
Ronaldo Schlichting

Dia 26  
Luiz Claudio Nardelli

Dia 27  
Mario Luiz Pereira Penha
Marcelo Frederigue De Castro

Dia 28  
Sergio Campos Pedrosa
Adilson Roberto Sanches
Marcelo Brambila
Darwin Lourenco Correa
Edmar Neves Cordeiro
Leandro Catão De Abreu

Dia 29  
Pedro Luiz Blander de C. Castro
Haroldo De Paiva Lorena
Marcos Paulo Vigliassi
 Ivan Pedro Rodermel Fischer

Dia 30  
Paulo da Silva Sousa

SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE JUNHO
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COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE JUNHO
Dia 01  
MCABUL Cesar De Tassis
Marcio MCABUL Moraes De Almeida

Dia 02  
RRABUL,CCABUL Reinaldo Neubauer
MCABUL Luciano Bortolotti

Dia 03  
CCABUL Tiago Cesar Gonçalves

Dia 05  
RTABUL João Luis Brancoli Orives

Dia 07  
CCABULMurilo Batista de C. Menezes
MCABUL Paulo Cezar Cordeiro

Dia 10  
MCABUL Sérgio De Andrade Marinho
CCABUL Jorge Kersul Filho

Dia 12  
RRABUL,CCABUL Cassiano Alberto Da 
Costa Silva Ouroso

Dia 13  
DELABUL Marco Antônio Massarani
RRABUL,CCABUL Luis Roberto Eickhoff
RRABUL,CCABUL Bruno Barros Frey

Dia 14  
MCABUL Jean Roque
CCABUL,RRABUL Caio Fechio 
Camargo

Dia 15  
CCABUL Fernando De Castro Gama
CCABUL Adriano Sabião

Dia 16  
CCABULBruno Pinto Nascimento

Dia 17  
MCABUL Arnaldo Dumsch
RRABUL Paulo Carlos D Amore

Dia 18  
RRABUL Eduardo Garcia
RTABUL René Laerte Crusius
CCABUL,RRABUL Marcelo Arlindo 
Menegati

Dia 19  
CCABUL José Eimar Serra
CCABUL Moisés Mena De Oliveira
RRABUL,CCABUL,RTABUL Leandro 
Elias Da Silva Constantino
RRABUL Alfredo Ghidini Neto

Dia 20  
RRABUL,CCABUL Clayton Rodrigo 
Jardim
CCABUL Cessna Victor Silva Dias 
Lima

Dia 22  
MCABUL Claudio Borges Fortes

Dia 24  
CCABUL,VIST João Henrique 
Schiller De Farias Costa
MCABUL Mário Sérgio Mazão

Dia 26  
CCABUL Aurelio Regis De Oliveira

Dia 27  
RRABUL,CCABUL Mario Luiz 
Pereira Penha

Dia 28  
RTABUL Adilson Roberto Sanches
MCABUL Douglas Ferreira Barbosa

Dia 29  
RTABUL,VIST Pedro Mauricio Dos 
Santos

Dia 30  
RRABUL,CCABUL Paulo da Silva 
Sousa

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 

empresas, escolas credenciadas e parceiras, que 
doravante chamaremos de PARCEIRA. Em nosso site, 
temos essa relação das PARCEIRAS, mas para acessá-
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.

PROJETO LEI RECONHECE 

AERODESPORTO COMO PATRIMÔNIO 

DO RIO DE JANEIRO
Convocada pela Secretaria de Turismo e 

Subsecretaria de Grandes Eventos do governo do 
estado do Rio de Janeiro, presidida pelo Secretário 
Leonardo Botto, a ABUL participou, em 25 de maio, 
da 2ªreunião de estudos de criação da Coorde-
nadoria de Aerodesporto do Estado do Rio juntamen-
te com outros representantes do aerodesporto, nas 
diversas modalidades e categorias que o compõe. 

Face a essa iniciativa da criação dessa 
coordenadoria do aerodesporto no estado, foi 
redigido o projeto lei que reconhe-
ce o aerodesporto como patrimô-
nio imaterial de interesse turístico 
esportivo e desenvolvimento 
econômico e social de natureza o 
aerodesporto.

2ª Reunião do Aerodesporto 

do Estado do Rio de Janeiro
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EVENTOS AÉREOS DE MAIO

EVENTOS AÉREOS FUTUROS
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NOTÍCIAS ANAC

MP DO VOO SIMPLES É APROVADA NO CONGRESSO NACIONAL

Medida, que vai promover simplificação, mais 
eficiência, mais desenvolvimento e menos custos à 
aviação brasileira, passará agora por sanção presidenci-
al 

Foi aprovada, nesta terça-feira, 24 de maio, pelo 
Congresso Nacional a Medida Provisória 1089/2021, a 
MP do Voo Simples (clique no link para acessar a MP). 
Iniciativa, que agora vai à sanção presidencial, vem para 
modernizar a regulação do setor aéreo, atualizar regras 
defasadas em normas que disciplinam a aviação 
brasileira, simplificar e melhorar a prestação dos serviços 
aéreos, além de fomentar o desenvolvimento e aumentar 
a eficiência.

Na prática, a MP vai tornar os serviços realizados 
pela aviação mais eficientes e menos burocráticos, 
propiciando, assim, a redução de custos para o setor e 
para a administração. A MP promove ainda mais 
desenvolvimento à aviação civil brasileira com maior 
mobilidade e conectividade aérea, sobretudo em áreas 
de difícil acesso como a Amazônia Legal.

Por meio da MP nº 1.089, foram revogados 91 
dispositivos da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 
(Código Brasileiro de Aeronáutica) e revisados outros 35. 
Também foram atualizados dispositivos das leis nº 
11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da 
ANAC), nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973 (opera-
ções aeroportuárias) e nº 5.862, de 12 de dezembro de 
1972 (Infraero).

“O setor de transporte aéreo foi fortemente impacta-
do pela pandemia de Covid-19. A aviação foi resiliente e 
aproveitou os aprendizados trazidos pelo período 
pandêmico para avançar, inovar e aperfeiçoar a 

regulação no setor, além da simplificação de procedi-
mentos e normativos temporários durante o cenário da 
pandemia que se tornaram permanentes. Agora, no 
quadro atual, a MP representa um avanço e uma 
conquista significativos à aviação brasileira, sobretudo 
nessa retomada. É uma vitória para o transporte aéreo 
brasileiro e para a sociedade”, destaca o diretor-
presidente da ANAC, Juliano Noman. 

Com o texto novamente apreciado pela Câmara dos 
Deputados, duas de três emendas votadas pelo Senado, 
no relatório do senador Carlos Viana (PL/MG), foram 
aprovadas pelos deputados na noite desta terça-feira, 24 
de maio. As duas emendas tratam da dispensa de 
autorização de funcionamento para empresas estrangei-
ras, deixando mais célere o procedimento de operação, 
bem como da regulamentação para praticantes de 
aerodesporto, como o voo livre, que agora volta a ficar 
sob a responsabilidade da Agência.

Dentre os pontos principais, a MP consolida o 
entendimento de que os serviços aéreos são considera-
dos atividade econômica de interesse público, dispen-
sando diversos procedimentos burocráticos para a 
operação de companhias no país, que não agregavam 
em segurança. Outro avanço importante foi a atualização 
da tabela de Taxas de Fiscalização da Aviação Civil 
(TFAC), com a racionalização dos valores a serem 
pagos. Tal mudança trouxe maior proporcionalidade às 
taxas, que serão pagas de acordo com a complexidade 
do serviço, promovendo, inclusive, a eliminação de 
barreiras a novos mercados, como o de balões. 

Orientação da ANAC:
A Licença de Estação Rádio será 

substituída por seu protocolo até que a 
mesma seja emitida pela ANATEL e 

deverá compor a documentação 
obrigatória a bordo da anv.
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AVIÃO TEM 'RETROVISOR'? 

Pequeno espelho dá mais segurança na hora do 
pouso... 

Alguns aviões civis de pequeno porte têm um 
pequeno espelho do lado de fora para ajudar os pilotos 
na hora do pouso e da decolagem. Essa espécie de 
"retrovisor" geralmente não vem de fábrica, mas é 
adotada pelos aviadores para garantir mais segurança 
na hora de voar. Diferentemente do espelho de um carro, 
esse não serve para auxiliar na hora da ré ou para fazer 
ultrapassagens sem fechar ninguém. Ele é mais uma 
camada de segurança para que, durante algumas etapas 
do voo, o piloto consiga ver se o trem de pouso está 
recolhido ou estendido.

O espelho é do tipo 
convexo, que amplia o 
campo de visão de quem 
está olhando. A partir do seu 
assento, o piloto olha pela 
janela,  e  o ângulo de 
instalação permite que ele 
observe se o trem de pouso 

está na posição correta. Esse espelho costuma ser 
comprado à parte e tem um diâmetro de até 10 cm, na 
maioria das vezes. Pode custar desde dezenas de reais 
até cerca de R$ 1.000 em modelos com suporte especial 
para alguns tipos de avião. Ele pode ser colocado nos 
motores ou nas asas. Em aviões com a asa na parte de 
cima, é possível ver quase toda a extensão do avião. Já 

nos aviões com a asa baixa, costuma ser possível ver 
apenas o trem de pouso dianteiro, já que a asa atrapalha 
a visão.

Luzes no painel indicam a posição O espelho não é 
um equipamento obrigatório, já que há outras medidas 
que indicam se o trem de pouso está em perfeito 
funcionamento. Quando o piloto aciona o comando para 
recolher ou estender o trem de pouso, luzes no painel 
indicam em qual posição ele está, se travado ou em 
movimento. Quando o avião decola, o trem de pouso tem 
de estar devidamente guardado para diminuir a 
resistência do avião ao vento, o que reduz o consumo de 
combustível e melhora o controle do voo. Ao descer para 
o pouso, pode acontecer de o trem de pouso não ficar na 
posição adequada. Nesse tipo de situação, existem 
mecanismos que fazem com que ele seja estendido pela 
força da da gravidade, travando quando atingem o final 
do percurso. O "retrovisor" também é uma ferramenta 
extra em caso de pane elétrica, para garantir que está 
tudo em ordem para o pouso. (economia.uol.com.br)

HISTÓRICO BOMBARDEIRO USADO PELA FAB VOLTA A EXPOSIÇÃO NO MUSAL

Histórico bombardeiro B-25J Mitchel usado pela 
FAB volta a exposição no Museu Aeroespacial (Musal), 
situado no Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro, após 
um cuidadoso processo de restauração. O North 
American B-25 Mitchel, é um bombardeiro médio e suas 
diversas versões foram utilizadas pela Força Aérea 
Brasileira entre 1942 e 1974.

A volta do bombardeiro ocorreu durante a 20ª edição 
da Semana Nacional de Museus, que aconteceu entre os 
dias 17 a 22 de maio. O evento reuniu um grande público 
no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, sede do 
Musal. 

Na FAB os B-25J foram utilizados de 1944 até 1974 e 
participaram de importantes marcos da aviação militar. 
Foram adquiridos 87 exemplares, que tiveram as 

seguintes designações: B-25J, RB-25J, B-25 e CB-25.
A mais notável missão dos bombardeiros na FAB 

ocorreu no dia 22 de maio de 1945, quando atacou o 
submarino italiano Barbarigo, que havia lançado 
torpedos contra o navio mercante brasileiro Comandante 
Lyra.

Em comemoração a este fato, desde então é 
comemorado na data 22 de maio, o Dia da Aviação de 
Patrulha.

A aeronave exposta no Musal passou por uma 
restauração de 4 meses. O trabalho envolvendo as áreas 
de estrutura, corrosão, pintura e armamento.

Além do B-25J, outras aeronaves da época da 
Guerra também estão expostas no maior museu 
aeronáutico do Brasil, incluindo o T-6 Texan (com a 
pintura da Esquadrilha da Fumaça), P-47D Thunderbolt 
e C-47.

Outros destaques são o C-130 Hercules, VC-96 
(Boeing 737-200 usado como avião presidencial), o YC-
95  (p ro tó t ipo  do 
Bandeirante), ERJ-
140 e Electra II. Além 
dos caças F-5 Tiger 
II, A-1 AMX, Mirage 
III, Mirage 2000 e AT-
26 Xavante.
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BAURU VOLTA A RECEBER O 

ARRAIÁ AÉREO,  UM DOS 

MAIORES DO BRASIL

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Bauru, a 
F u n d a ç ã o  A s t r o n a u t a  M a r c o s  P o n t e s 
(ASTROPONTES) promove nos dias 11 e 12 de junho, o 

A Família ABUL manifesta seu pesar e condolências 
à família e amigos do Cmte. Antônio Luiz Farias.

 

7º Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações.
Após dois anos de espera, por conta da pandemia 

de Covid-19, o evento vai ser repleto de shows aéreos, 
exposições com diversas atividades ligadas à Aviação, 
Educação, Ciência e Tecnologia e a Festa Junina, com 
as tradicionais barracas de comidas típicas, brincadei-
ras e atrações artísticas culturais. 

Realizado no Aeródromo Municipal Comandante 
João Ribeiro de 
Barros (SBBU), 
desde 2014, o 
A r r a i á  v e m 
batendo recorde 
d e  p ú b l i c o  a 
cada  ed i ção , 
reunindo mais 
d e  1 0 0  m i l 
pessoas. 

(aeroflap.com.br)
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BATERIA DE LIXO NUCLEAR PROMETE DURAR 28.000 ANOS SEM RECARGAS

As baterias atômicas - ou baterias nucleares - estão 
no horizonte há décadas, com promessas como 
uma bateria que não precisa ser recarregada e 
mesmo baterias nucleares de diamante que duram 
milhares de anos.

Contudo, assim como a indústria nuclear, depois de 
vários acidentes catastróficos, vem passando por um 
longo vale, nunca houve muito apelo em usar baterias 
nucleares dentro de casa ou junto ao corpo, em 
aparelhos portáteis, por exemplo.

 Agora, uma empresa emergente dos EUA, a NDB, 
está chamando novamente a atenção da mídia ao 
buscar recursos no mercado para viabilizar suas 
baterias nucleares de nanodiamante. A empresa foi 
selecionada em um certame para auxiliar empresas 
emergentes a levantar fundos para o empreendimento, 
e agora está pedindo que as pessoas comprem suas 
ações ou façam doações. 

As letras miúdas, contudo, não escondem o fato de 
que os empreendedores reconhecem que "é uma 
tecnologia emergente, portanto, existem alguns 
desafios técnicos especializados que precisam ser 
resolvidos. Felizmente, a equipe técnica do NDB tem 
vários nanotecnologistas de diamante com a experiên-
cia certa para trazer a NDB à vida. Existem três marcos 
principais, [1] uma prova de conceito, onde mostramos 
que a NDB funciona, [2] o dimensionamento, que 
aumentará a produção do dispositivo em uma especifi-
cação comercialmente útil, o que nos permitirá [3] abrir 
uma fábrica para produção em massa, criando 

empregos e riqueza."
O nome da empresa, NDB, é uma sigla para sua 

tecnologia, chamada NanoDiamond Battery, ou bateria 
de nanodiamantes.

Os nanodiamantes são essenciais para restringir a 
radiação ao interior da bateria, mantendo-a segura.

O princípio de funcionamento é conhecido 
como betavoltaico, utilizando um isótopo radioativo, 
neste caso o carbono-14.

A proposta da empresa é usar o rejeito radioativo 
das usinas nucleares, mais precisamente, as barras de 
grafite que são usadas para controlar a fissão nuclear 
nos reatores, e que por isso se tornam altamente 
radioativos, virando lixo nuclear, que precisa ser 
armazenado virtualmente "para sempre".

O grafite é carbono, cuja composição passa a ser 
rica no radioisótopo carbono-14 depois de seu uso no 
reator nuclear. O carbono-14 não é muito estável, 
sofrendo um decaimento beta - daí o nome betavoltaico 
-, liberando um elétron e um antineutrino e gerando 
nitrogênio.

A ideia da empresa é purificar o grafite do lixo 
nuclear e usá-lo para, sob pressão, criar nanodiaman-
tes de carbono-14. O diamante funciona como semicon-
dutor, coletando os elétrons liberados no decaimento 
beta e transportando-o para o exterior da bateria, onde 
pode alimentar um circuito. Enquanto isso, nanodia-
mantes de carbono-12, criados no mesmo processo de 
pressão, funcionam como escudo contra a radiação.

Os cálculos indicam que uma bateria nuclear com 
esta tecnologia poderá produzir 3,48 vezes mais 
energia do que uma pilha AA comum, mesmo sendo 
53% menor.

E, estima a empresa, a bateria atômica poderá lhe 
fornecer carga por 28.000 anos, sem precisar recarre-
gar - desde que a bateria não vaze, claro, como tem 
acontecido com inúmeros supertambores desenvolvi-
dos para guardar o lixo nuclear. Nesse caso, a falta de 
energia para seu aparelho será o menor dos seus 
problemas. (inovacaotecnologica.com.br) 
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O APROVEITAMENTO DE HORAS EM AERONAVE EXPERIMENTAL PARA HABILITAÇÃO IFR

A p ó s  c o n s u l t a 
formal dirigida à Agência 
Nacional de Aviação Civil 
( A N A C ) ,  u m  p i l o t o 
p r i v a d o  ( P P )  f o i 
autorizado a computar 
as horas de voo em 

aeronave experimental como requisito de experiência 
para obtenção de habilitação de voo por instrumentos 
(IFR).

Sobre o assunto, inicialmente, é importante destacar 
que a norma que disciplina os requisitos para fins de 
obtenção de licenças, habilitações e certificados para 
pilotos é o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 
(RBAC) nº 61.

Dito isso, ao analisarmos o teor da subseção 
61.29(i), do RBAC 61, que trata da contagem e registro 
de horas de voo, verificamos que, apesar da expressa 
possibilidade de contabilização das horas de voo 
realizadas em aeronaves experimentais para fins de 
cumprimento de requisitos de experiência recente 
(seção 62.21), existe uma vedação quanto a utilização 
dessas horas de voo para fins de concessão de licença 
de piloto ou elevação de graduação de licença de piloto, 
senão vejamos:

“61.29 Contagem e registro de horas de voo
(i) As horas de voo realizadas em aeronaves 

experimentais, quando registradas na CIV ou na CIV 
Digital, devem ser identificadas com anotações no 
campo “Observações”. Tais horas podem ser considera-
das para cumprimento de requisitos de experiência 
recente, conforme estabelecido na seção 61.21 deste 
Regulamento; NÃO PODENDO ser consideradas para 
concessão de licença de piloto ou elevação de gradua-
ção de licença de piloto.” (Destacou-se)

Tal vedação gerava algumas dúvidas e incertezas, 
assim como interpretações divergentes. Apenas para 
exemplificar, uma das dúvidas que se podia cogitar era 
se as horas de voo realizadas na função “piloto em 
comando” em uma aeronave experimental poderiam ser 
aproveitadas para obtenção de habilitação IFR de piloto 

privado (PP). 
Alguns posiciona-

mentos administrativos 
da Agência apontavam 
no sentido de que a 
interpretação adotada 
sobre o assunto era de 

não considerar as horas de voo realizadas em aeronaves 
experimentais em processos de obtenção da habilitação 
IFR. Aplicava-se uma interpretação aparentemente 
equivocada e, por consequência, procedia-se ao 
indeferimento de pedidos nos quais os pilotos requeres-
sem o aproveitamento de horas em aeronave experi-
mental na obtenção de habilitação IFR.

Frente a esse cenário, impõe realizarmos algumas 
considerações, como forma de contribuirmos para uma 
melhor compreensão do assunto.

Assim, num primeiro momento, é necessário 
distinguir que a habilitação IFR trata-se de uma habilita-
ção relativa à operação (e não um pedido de licença), nos 
moldes do RBAC 61, seções 61.3(d), 61.5 (b)(4)(i) e 
61.223. Desse modo, o pedido para tal habilitação não 
deve ser considerado como concessão de licença ou 
elevação de nível de licença.

Ou seja, a restrição 
para contagem de horas 
de voo realizadas em 
aeronaves experimentais, 
assinalada na parte final 
subseção 61.29(i), do 
RBAC 61, se limita aos 
processos de concessão de licenças de pilotos ou para 
obtenção de licenças de maior grau dentro de uma 
mesma categoria de aeronave, não se estendendo à 
contagem de experiência para fins de habilitação.

 Numa rápida pesquisa aos regulamentos da 
Federal Aviation Administration (FAA), autoridade de 
aviação civil dos Estados Unidos, a alguns documentos 
da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) e 
aos anexos à Convenção de Chicago, em especial o 
Anexo 1, 13ª. Edição, não se verifica qualquer óbice 
quanto ao aproveitamento das horas como piloto em 
comando de aeronave experimental para obtenção de 
habilitação de voo IFR.

Algumas aeronaves experimentais, à exemplo do 
RV-10, possuem robusta tecnologia embarcada 
(instrumentos e equipamentos), de modo a proporcionar 
aos seus operadores uma devida e segura operação, 
inclusive sob as regras de 
ins t rumento ( IFR) .  Por 
consequência, não seria 
razoável uma interpretação 
extensiva da parte final 
subitem 61.29(i), para obstar 
a contabilização de horas em 
aeronave experimental objetivando contagem de 
experiência para fins de habilitação.

Foi caminhando justamente nesse sentido que, 
em recente processo administrativo da ANAC, a própria 
agência compreendeu essa distinção e, em uma 
oportunidade de aperfeiçoamento e de melhoria de 
interpretação normativa, estabeleceu nova Diretriz 
Técnica, para fins de revisão dos check-lists de 
concessão IFR, com a possibilidade de aproveitamento 
de experiência de voo em aeronaves experimentais, no 
caso exclusivo de habilitação IFR. 

Por consequência, diante dessa atual compreensão 
e interpretação normativa, pode-se afirmar que, uma vez 
observados os requisitos mínimos de instrução e 
experiência de voo, é possível o aproveitamento das 
horas de voo exercidas como piloto em comando em 
aeronave experimental, tal como exemplo um RV-10, 
para fins de comprovação da experiência mínima 
estabelecida para a concessão da habilitação técnica 
IFR prevista no RBAC 61. (Adriano Trindade)
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UM BALÃO E UMA AVENTURA EM 1901

No início do 
século XX o avião 
ainda não havia 
s ido  inventado, 
mas dois homens 
chegaram a mais 
de 10.000 metros a 

bordo de um balão.
Na manhã do dia 31 de julho de 1901, o balão de 

gás Preussen (Prússia) começou a subir a partir da 
cidade de Berlim, então capital do Reino da Prússia e do 
Império Alemão. A bordo, no alto de uma gôndola 
aberta, estavam dois homens, Reinhard Joachim 
Süring, do Instituto Meteorológico Prussiano, e Josef 
Arthur Stanislas Berson.

Havia um vento fraco de 
noroeste e a temperatura do 
ar era de 23,4 °C. A pressão 
do ar era de 762,0 mm na 
coluna de mercúrio.

O balão foi fabricado 
pela Continental Caoutchouk 
e Guttapercha-Compagnie, 
de Hannover, a um custo de 
20.000?. Para inflar o balão 

Reinhard Joachim Süring Josef Arthur Stanislas Berson

no aeródromo, foram utilizados 1.080 cilindros 
pressurizados contendo 5.400 m³ de hidrogênio. 
Quando totalmente inflado em altitude, o envelope 
esférico tinha um volume máximo de 8.400 m³.

Na gôndola havia quatro cilindros de oxigênio de 
1.000 litros para a respiração e 8.000 kg de lastro entre 
sacos de areia de 63 kg e sacos de ferro de 36 kg.

Dezesseis minutos depois de decolarem, Süring e 
Berson chegaram a uma altitude de 5.000 metros. A 
temperatura do ar era de -7 °C. O balão atingiu seu 
volume máximo.

Após 3 horas, Preussen alcançou 8.000 metros e 
quando o cronômetro bateu quatro horas, chegaram a 
9.000 metros. A temperatura do ar era de -32 °C.

O s  d o i s  h o m e n s 
recuperaram a consciência 
pelos 6.000 metros, mas 
f o r a m  i n c a p a z e s  d e 
recuperar o controle da 
descida do balão até os 
2.500 metros. Süring e 
Berson pousaram às 18h25 
daquele dia. A duração total 
do voo foi de 7 horas e 36 
minutos.

YAMAHA E SHINMAYWA IRÃO DESENVOLVER AVIÃO LEVE DE NOVA GERAÇÃO

Conhecida marca de 
motocicletas, entre outros 
produtos, e fabricante do 
a v i ã o  a n f í b i o  U S - 2 
estudarão aeronave de 

pequeno porte que poderá contar com controle autôno-
mo.

Mais conhecida pelas motocicletas e também pianos 
e teclados que produz, a Yamaha anunciou nesta terça-
feira, 29, uma parceria com a também japonesa 
ShinMaywa para estudos de uma aeronave leve de nova 
geração.

Na divisão de trabalhos, a Yamaha entrará com seu 
conhecimento em motores e ficará responsável por 
adaptá-los ao setor de aviação. Já a parceira irá 
aproveitar sua experiência com a fabricação de 
aeronaves para desenvolver o protótipo que testará o 
propulsor.

Descendente da Kawanishi Aircraft Company, 
ShinMaywa é um conglomerado japonês que atua em 

diversos setores de transporte e é 
conhecido pelo seu único avião, o 
modelo anfíbio US-2, um quadrimo-
tor usado pelo governo do país. 

As fabr icantes japonesas 
afirmaram que aproveitarão seus 
expertises para “projetar conceitos, 

construir protótipos, conduzir testes e avaliar o uso de 
tecnologia autônoma, entre outras metas”.

90 anos de história
A ShinMaywa é uma empresa bastante antiga, 

fundada no começo dos anos 1920 como uma divisão da 
Kawanishi Machinery Company. A produção de aviões 
durou até a Segunda Guerra Mundial quando foi banida 
após o fim do conflito. 

A ShinMaywa surgiu 
oficialmente em 1949 
ainda como Shin Meiwa 
I n d u s t r y  C o m p a n y 
Limited e voltou a fabricar 
aviões em 1952 quando a 
proibição foi suspensa.

Em 1966, a fabricante 
foi agraciada com uma encomenda do governo para um 
avião anfíbio, o PS-1, um avião de quatro motores a 
hélice que voou pela primeira vez em 1974. Em 2003, a 
ShinMaywa lançou o US-2, uma versão atualizada da 
aeronave.

A própria Yamaha não é exatamente uma novata na 
aviação. Na década de 90, a empresa criou o R-MAX, um 
pequeno helicóptero não tripulado para uso agrícola. 
Além disso, desde os anos 2000 uma empresa america-
na, a Mohawk Aero Craft, adapta motores de trenós da 
Yamaha para uso em girocópteros. 



Oferece descontos e benefícios aos sócios ativos e seus familiares.
Aumentam as parcerias mês a mês, novidades e inúmeras 

vantagens. 
Já temos 47 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

CLÍNICA MÉDICA SKYMEDICAL - CMA
Curitiba - PR
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Você segue a ABUL nas redes sociais? 
Está bombando, confira!

Mais de 5.000 seguidores no Instagran e 
4.300 no Facebook.

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

Divulgue nossa aviação desportiva! 

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!!

CONTATOS:

REDES SOCIAIS

 

(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

Boletim ABUL - 23


