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O XX ENU – Encontro Nacional de Ultraleves 
promete ser o evento do ano!

Todos estão ávidos para se reencontrar.
O festejo está sendo preparado com todo esmero 

e carinho para que os pilotos e famílias sejam 
surpreendidos.

Além de rever amigos dos mais diversos recantos 
do país, as famílias também estão convidadas a 
desfrutar desse momento tão esperado.

A ABUL, o Clube Ceu, demais apoiadores e 
patrocinadores estão se desdobrando para oferecer 
dias inesquecíveis e agradáveis, com atividades 
aéreas, desconto no Avgás, palestras, área gastronô-
mica, espaço mulher e área kids.

Você já se inscreveu para esse encontro marcan-
te e imperdível? 

IMPERDÍVEL
Acesse agora enu.abul.org.br ou pelo QR Code.
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“Liberdade de voar num horizonte qualquer, liberdade de 
pousar onde o coração quiser.” (Cecília Meirelles)
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Plano inédito estima que 4,5 milhões de pessoas 
serão transportadas por ano em 37 locais para pouso e 
decolagem, entre eles o Galeão. Ainda não se sabe 
quanto custará para cada passageiro, lançamento está 
previsto para 2026.

A Eve, empresa de mobilidade aérea urbana 
da Embraer, prevê que até 2035 mais de 200 "carros 
voadores" transportem 4,5 milhões de passageiros em 
mais de 100 rotas anualmente no Rio de Janeiro e região 
metropolitana do estado. A expectativa é começar em 
2026.

"Carro voador" é, na verdade, uma espécie de 
helicóptero mais confortável e que tem atraído várias 
empresas pelo mundo. O veículo elétrico de pouso e 
decolagem vertical (eVTOL, na sigla em inglês) é uma 
aeronave que faz menos barulho e usa mais hélices para 
voar.

O plano de Eve, 
divulgado na última 
quarta-feira (4), é um 
documento inédito no 
país por trazer pela 
primeira vez detalhes 
sobre como será feita 

a mobilidade área urbana. O texto diz que a expectativa 
da empresa é de que:
    • O lançamento seja feito em 2026. Mais de 200 
veículos devem operar até 2035.
    • Um eVTOL realize viagens com distância entre 16 e 
48 quilômetros;
    • A duração prevista para os trajetos é de 7 a 17 
minutos; 
    • A capacidade esperada é para 4 passageiros e o 
piloto. Mas há previsão de transporte para até 6 
passageiros quando houve operação de forma autôno-
ma.
    • Previsão é de que 37 vertiportos, que são locais para 
embarque e desembarque, estejam prontos até 2035.
    • Dois locais para embarque e desembarque já foram 
escolhidos: o Aeroporto do Galeão e o Centro 
Empresarial Henrique Simonsen, na Avenida das 
Américas, na Barra da Tijuca.

Os estudos apresentam que as "carros voadores" 
podem ser movidos a eletricidade, hidrogênio ou 

Empresa da Embraer prevê mais de 200

'carros voadores'  até 2035 no Rio de Janeiro

motores híbridos. Mas a empresa ressalta que os 
motores elétricos tornarão os voos eVTOL mais 
acessíveis do que o de helicópteros. Contudo, ainda não 
se sabe quanto custará a passagem.

O plano foi desenvolvido com a cooperação inédita 
de 11 parceiros estratégicos e entidades governamenta-
is, entre eles a Agência de Aviação Civil do Brasil 
(ANAC), Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA) e Associação Brasileira de Aviação Geral 
(ABAG).

O documento também apresenta análise de dados 
que abrangem as necessidades operacionais, jornada 
de passageiros, serviços oferecidos e suporte para que 
se possa ter uma aeronave como uma opção de 
mobilidade urbana de emissão zero e com preço 
acessível.

Há também a 
expectat iva de 
que as aeronaves 
g e r e m  u m a 
receita anual de 
US$ 220 milhões.

O documento 
também incluiu 
dados do período de testes feitos com helicópteros em 
uma rota entre o bairro da Barra da Tijuca e o Aeroporto 
Internacional Tom Jobim (Galeão), em novembro de 
2021. Esses dados contribuirão para definir as 
características e necessidades para o crescimento da 
mobilidade aérea urbana.

Cinco desafios que ainda precisam ser enfretados 
também foram destaque no plano. Entre eles estão: 
economia de tempo de viagem de ponta a ponta e 
bagagem verificada, que precisa ainda ter uma definição 
clara sobre as condições de transporte e regras 
aplicáveis   para animais de estimação. 

(por Paola Patriarca)
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HELICÓPTERO, EVTOL 

E AVIÃO ELÉTRICO

Entenda as diferenças entre essas aeronaves
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Tive o enorme prazer de voar o 727, 737 e o 767 por 
37 anos consecutivos, pelo mundo todo, praticamente.

Foi um tempo maravilhoso, onde até antes da 
chegada dos INS (737-300, -400), você era antes de 
tudo, um aviador DE VERDADE, em todos os aspectos.

Aqui no Brasil, de São Paulo a Manaus, voávamos 
PROA E TEMPO, depois de 160 NM de Brasília, cujo 
bloqueio era compulsório, naquela rota.

Além de perder os sinais de VOR e NDB, perdíamos 
as comunicações de VHF.

Passávamos as posições às cegas, em 126.9 
(UNICOM), coordenando entre aviadores.

Quando estávamos em VMC avistávamos à noite 
uma única luz branca na selva (a luz do pátio da Base 
Aérea de Cachimbo, no Xingú).

Mantínhamos a proa do rumo (menos 3 graus), até 
receber marcações de Jacareacanga

(NDB 360 khz - JAC) e após passar no seu través 
oeste, corrigíamos a proa e o VOR 115.2 MAN dava 
sinais de vida.

Thanks for this SPECIAL GIFT.

Nunca ninguém se perdeu, exceto o aviador do 
Varig que ia de Marabá para Belém.

Era muuuuuito prazeroso voar sem os excessos de 
frescuras que a aviação passou a exigir depois disso.

Hoje só apertamos botões e mais botões, sabemos 
“tudo” de fisiologia, leis, SOP etc etc etc.

Mas voar NA MÃO e usar o instinto de aviador...
NUNCA MAIS.
Bons voos para os apertadores de botões.
Tomara que nunca tenham que voar na mão.

(piloto desconhecido)

Leo Loudenslager é uma lenda acrobática e uma 
grande influência em muitos pilotos acrobáticos, 
incluindo eu. Foi 7 vezes campeão nacional e campeão 
mundial. Sua rotina de shows aéreos era ininterrupta 
desde a decolagem até o pouso. Ele tinha uma combina-
ção de rolos em sua rotina de show aéreo que ele 
chamava de "rolo do computador". Eu tento fazer 

questão de não 
copiar o que foi 
feito antes e tento 
c r i a r  m i n h a s 
próprias coisas 
(na maioria das 
vezes). Mas eu 
quer ia  p res ta r 
homenagem ao 
Leo. Entrei em 
contato com as 
filhas dele para ter 
certeza de que 
e s t a v a m  d e 

acordo comigo adicioná-lo ao meu show e eles deram 
sua bênção. Então resolvi aprender e colocar no meu 
show e fazer a narração homenagear o Leo. E eu o 
chamei de "Leo Roll". É muito divertido. Então basica-
mente é um:

 -Double Snap Roll para a direita
 -roll completo para a esquerda
 -meio roll para a direita
 -meio snap negativo para a esquerda
 -3/4 roll para a direita -3/4 Snap negativo para a 

esquerda

O ROLL DE LEÃO
 Eu tive que mudar 2 coisas de seu "roll de computa-

dor" original. Primeiro, Leo costumava fazer isso baixo. 
Baixo para mim não foi um problema para fazer os rolls 
com segurança, no entanto, foi um problema para tentar 
encaixá-lo no meu show. Então a próxima figura requer 
1500 pés para margens de segurança e também para 
obter energia para o resto da sequência. Então, para 
fazê-lo funcionar para a minha rotina, eu faço isso a 600 
pés. O último é que precisa ser invertido no final para a 
próxima figura. Então eu adicionei um roll e meio no final 
para que eu pudesse acabar invertido. Experimente (em 
altitude). É divertido. 

Existem alguns vídeos no YouTube de Leo realizan-
do seu show. Confira se tiver tempo e assista o 
"computador rolar". 

(Hob Holand)
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Não era das melhores aeronaves, mas o de 
Havilland Comet foi o responsável por inaugurar uma 
nova etapa da história da aviação mundial. Sua entrada 
no mercado tornou o voo a jato, com passageiros a 
bordo, uma realidade palpável, após muitos experimen-
tos desde a década de 40 no ramo militar.

Foi em 02 de maio de 1952, quando 36 passageiros 
embarcaram em um de Havilland Comet I da British 
Overseas Airways (BOAC), cientes, eles participaram 
juntamente com seis tripulantes da maior revolução da 

aviação comercial.
O novo avião a 

jato, quadrimotor, 
tinha uma sinfonia 
bem dist inta das 
en tão  popu la res 
a e r o n a v e s  c o m 
motor radial a pistão, 
que rugiam um grave 

e poderoso som na decolagem. O Comet não era tímido, 
seus turbojatos Halford H.2 Ghost 50 emitiam um som 
agudo ensurdecedor antes da aeronave se distanciar do 
solo e ganhar altitude.

Era somente barulho! 70 anos depois um único 
silencioso motor Pratt & Whitney PW1500G, que equipa 
o Airbus A220, consegue ter mais empuxo em compara-
ção com os quatro motores do Comet.

Seis tripulantes conduziram o avião de matrícula G-
ALYP, batizado como “Yoke Peter”, para o voo inaugural 
com passageiros, decolando de Londres (Heathrow) até 
Roma, a primeira de cinco escalas (Beirute, Cartum, 
Entebbe e Livingstone) até chegar em Johanesburgo 

(África do Sul) após 
2 3  h o r a s  e  4 0 
minutos.

V o a n d o  a 
3 5 0 0 0  p é s ,  a 
tripulação contornou 
em altitude todos os 
aviões à hélice em 

serviço comercial, voando com a velocidade 50% maior, 
e longe das turbulências que até então eram normais nos 
voos.

“Era o Concorde da época – voava mais alto, mais 
rápido, mais suave do que qualquer outra companhia 
aérea da época e tornava todo o resto obsoleto”, disse 

Primeiro voo comercial de avião a jato completa 70 anos

Alistair Hodgson, curador do Museu de Aeronaves de 
Havilland, para a BBC.

O capitão RC Alabaster voou as últimas três etapas 
do voo de Cartum, lembra-se da cena vividamente.

“Estranhamente, enquanto circulamos [com o 
Comet] o aeroporto, vimos todos esses carros e pessoas 
bloqueando as estradas, e pensamos que deveria estar 
ocupado. Foi só depois que desembarcamos que 
soubemos que eles tinham vindo nos ver”, disse o piloto à 
BBC em 2017.

Na década de 50 a aviação custava caro. Os aviões 
consumiam muito combustível, o de Havilland utilizava 
motores a reação, 
que consumiam três 
vezes a mais na 
decolagem do que 
motores a pistão.

E ainda havia 
um agravante: Nem 
todos os aeroportos 
disponibilizavam o 
novo QAV (Querosene de Aviação), ao contrário, a oferta 
da Gasolina Azul era comum. Mesmo assim a BOAC 
conseguiu aplicar o mesmo preço dos voos a pistão com 
sua nova aeronave.

Com motores “experimentais”, de baixo empuxo, 
autonomia e MTOW limitados, a primeira versão do de 
Havilland não podia transportar tantos passageiros a 
bordo: Somente 36 em duas classes. 

A tripulação técnica era composta por quatro 
pessoas: piloto, co-piloto, engenheiro de voo e navega-
dor. Normalmente em trajetos longos, como este de 
Johanesburgo, três 
g r u p o s  d e 
tripulantes iam a 
bordo da aeronave. 
D o i s  a  t r ê s 
t r i p u l a n t e s 
a t e n d i a m  o s 
passage i ros  na 
cabine.

O serviço a bordo era no mesmo padrão de luxo dos 
voos com aeronaves de motores a pistão e os passagei-
ros tinham todo o espaço a disposição nos voos com o 
Comet. Os assentos reclinavam em grande ângulo, e a 
galley era enorme, visto que a comida era produzida e 
montada durante o voo, e não embarcada pronta para 
consumo.

O avião foi um sucesso entre os passageiros, 
apesar dos problemas das primeiras quatro de doze 
unidades do DH.106 Comet 1. Logo a BOAC colocou a 
aeronave em voos de Londres para Sri Lanka, Karachi, 
Cingapura e Tóquio.

“As quatro primeiras aeronaves tinham vedações 
defeituosas, costumávamos carregar fluido hidráulico 
para completar o sistema”, disse Peter Duffey, piloto do 
Comet, à BBC. 
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“Não importa a velocidade que você estava, o 
feedback na coluna de controle [manche] parecia o 
mesmo”, diz Duffey. “Foi um perigo manusear a aerona-
ve, sem dúvida acho que isso levou a um dos acidentes.”

O feedback de Duffey é devido aos sistemas 
hidráulicos do Comet, que reduziam o peso de movimen-
tar a superfície aerodinâmica de controle de acordo com 
a velocidade.

O piloto ainda revelou que nas quatro primeiras 
unidades a parte elétrica e o sistema de navegação 
tendiam a superaquecer. As janelas da cabine também 
costumavam ficar embaçadas, visto que eles não 
pensaram em um desembaçador interno.

Infelizmente o de Havilland Comet de matrícula G-
ALYP, o mesmo que inaugurou os voos comerciais a jato, 
participou da destruição do sucesso do Comet por um 
erro de projeto.

Um acidente após descompressão explosiva por 
fadiga de material, em 10 de janeiro de 1954, deixou o 
Comet por algumas semanas em solo, antes de outro 
acidente fatal em seguida.

Na época o avião britânico praticamente passou o 
controle deste iniciante mercado para dois aviões: O Sud 
Aviation Caravelle e o Boeing 707.

(aeroflap.com.br)

“Sonhos são nossos momentos secretos de voar.”
(Soriano)

Primeiro aeroporto para carros voadores 

é inaugurado no Reino Unido

A tecnologia que garante o funcionamento dos ca-
rros voadores, ou eVTOLs (sigla em inglês para 
aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical), está 
avançando cada vez mais - o que faz com que outros 
setores também comecem a investir na tendência. Com 
isso, começam a surgir os primeiros "vertiportos". 

Thank you for watching
A expressão (no inglês, vertport) é baseada no 

modelo de decolagem dessas novas aeronaves. O 
primeiro empreendimento desse tipo foi inaugurado 
nesta semana em Coventry, no Reino Unido. Apelidado 
de Vertiport Air-One, ele é destinado a carros e táxis 
voadores e drones de entrega autônomos, entre outras 
operações de logística, relata o portal News.Au.

Segundo Ricky Sandhu, fundador da Urban-Air Port, 
empresa que construiu o espaço, a inauguração 
representa um passo importante para a aviação urbana. 
“Este é o início de uma nova era do transporte, sem 
emissões de carbono e sem congestionamento dentro 
das cidades, que tornará as pessoas mais saudáveis, 
felizes e conectadas”, diz, em comunicado.

A entrega do vertiporto levou 15 meses, consideran-
do desde o esboço do projeto até a inauguração. Para 

Sandhu, a unidade está definindo o padrão global, por 
ser o primeiro aeroporto para eVTOLs. Ele afirma que há 
mais lançamentos e modelos pela frente, com o 
crescimento da demanda.

Já há previsão para a instalação de vertiportos em 
Londres, West Midlands (Inglaterra) e Los Angeles 
(Estados Unidos), além de cidades na Austrália, Coréia 
do Sul, França, Alemanha e Escandinávia.

(epocanegocios.globo.com)
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Livio Teixeira Filho - Campinas/SP
José Rodrigo Da Silva Ferrarini - Rio de Janeiro/RJ
Antônio Batista Rodrigues Neto - Unaí/MG
Sidney Cruz Silveira - Brasília/DF
Marcelo de Santis - Dracena/SP
Vinicius de Araújo - São Paulo/SP
Muriel Manoel da Silveira - Joinville/SC
Victor Hugo de Oliveira Alves - Itaquaquecetuba/SP
João Pedro Silva Leão - Tangará da Serra/MT
Sergio Alexandre Martins - Navegantes/SC
Gunther Mafra Balle - São Luiz Gonzaga/RS
Fabrício Takashi Shimasaki - Igaratá/SP
Donizete Aparecido da Silva - Barrinha/SP
Luciano Soares de Souza - Boa Vista/RR
Roger Filipe Carvalgo de Moraes - Blumenau/SC
Juliano Augusto Bortolon - Marechal Cândido Rondon/PR
Carlos Alberto Lovo - Palmas/PR
Angelo Serafim Chiamulera - São José dos Pinhais/PR
Romar Gonçalves Ribeiro - Capim Branco/MG

19 NOVOS SÓCIOS EM JUNHO

NOVOS PILOTOS CPA EM JUNHO
Formados por Escolas Credenciadas ABUL
Odair Gardin - São Caetano do Sul/SP
Luis Henrique D Adams - Balneário Camboriú/SC

Formados por CIAC – ANAC
Flavio Carlos de Moraes Silveira - Salvador/BA
Marcelo Claudio de Sousa - Extrema/MG
Paulo Francisco A Barbosa - Mogi Mirim/SP
Leonildo Lopes da Silva - Mogi Mirim/SP
Juliano de Borba e Rocha - Mucuri/BA

Parabéns aos 
novos pilotos! 

Bons voos!

BALANÇO DE PROCESSOS CPA DE JUNHO:

Emissão CPA – 09
Revalidação – 15
ICPA - 04
Transição - 03
Total – 31

Observações
Atualizados - 26
Exigências (não cumpridas) – 02
Em trâmite - 03

NOVO COLABORADOR EM JUNHO

NOTÍCIAS ABUL

CCABUL - Florianópolis / SC - Wagner Dias de Moraes Sobrinho
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Dia 01  
Fernandes Mendes De Almeida
Alexandre Tartari Rios
Maicon Dante Pasqualeto
Fabio Balbo Luchiari Barbosa
Ranyer Schouds Corrêa Da Câmara 

Dia 02
Jose Carlos Convento
Genival Reinaldo Padovan Pacheco
José Osnir Machado
Frederico Andrade Marques
Luis Eduardo Galli
Anderson Deveras

Dia 03  
Juliano De Borba E Rocha
Sidnei Royer
Willian Kalot Ghisolfi

Dia 04  
Roberto Araujo Macedo Filho

Dia 05  
Geraldo Lopes Da Silva

Dia 07  
Elpides Padilha
Claudir Antonio De Carvalho

Dia 08  
Stephan Stephany
Rudimar Antonio Frigeri
Jose Edgar Soares De Freitas
Rafael Menegotto
Luiz Antonio Porto Ruivo

Dia 09  
Waldemar Samogin
Alessandro Palladino

Dia 10  
Leocir Gandolfi
Marcio Rabuske

Dia 11  
Luiz Alberto Risci Bigal
Jean Deglmann
Lucas Sá Da Silva Guichard

Dia 12  
Renato de Araújo Dória
Claudiomir Jose Martns Vieira

Dia 13  
Fernando José Castanheira Cirigliano
André Luís Maia Baruffaldi

Dia 14  
Mauricio Gouveia Alvim
Celso Takehiko Taketa Junior
Bruno do Prado Flaresso

Dia 15  
Luís Sérgio Raiter

Dia 16  
Sergio Carlos Ricardo Bindel
Djalma dos Santos
Silvio Alexandre Monteiro de Oliveira
Alvaro Leite Corrreia

Dia 18  
Arnaldo Camilo dos Santos
 Marcelo Oliveira da Silveira

Dia 19  
Jonas Kamchen
Flávio Oliveira da Costa

Dia 20  
Cezar Luiz de Abreu Nepomuceno
José Mário Magalhães Paiva
Sebastião Martins
Roberto Santos da Silva
José Carlos Antonio Pohl
Sergio Luiz da Silveira Silva

Dia 21  
Anicesio Caixeta de Araujo
Roberto Hausen
Longuinhos Marques do Nascimento
Byron Marc Michellepis
Odair Prevedello
Marcos Antônio Pereira Lima

Dia 22  
Darci Domingos Calgaro
Daniel Cione Florez da Silveira
Gustavo Aluísio de Paula
Murilo Angelo Soares Chaves

Dia 23  
João José de Souza Lima
Luis Carlos Capellari
Antonio Santoro
Francisco Batista Ferreira
Jose Newton Dias da Escossia

Dia 24  
Ricardo Cabral Garcia de Freitas
Alfredo Detti

Dia 25  
Neemias França Ferreira

Dia 26  
Mario Celso Demmer
Marcelo Lourenço Jensen

Dia 27  
Renato Augusto Platz Guimarães Jr
Cleberson Minsk de Oliveira

Dia 28  
Paulo Cesar Rivetti
Carlos Maurício Wanderley Carneiro

Dia 29  
João Pedro de Lima
Guilherme Heusi
Marcos Aurelio Zimmermann
Camilo Fernandes Soares da Silva

Dia 30 
Mário Sérgio Marques
João Pedro Dachery
Marcos Guillem Civit
Luciano da Silva Barros
Lauro Eifler

Dia 31  
Bruno Augusto Giembinsky

SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE JULHO
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COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE JUNHO
Dia 01  
RTABUL Paulo Alberto De Figueiredo 
RTABUL, CCABUL Vitor Emmanuel 
Figueiredo De Oliveira 

Dia 02 
RTABUL Osmar De Araújo Dourado

Dia 04  
RRABUL,RTABUL Irineu Calegari
MCABUL Edwin Montague Starr
RTABUL Roberto Araujo Macedo Filho
RRABUL,CCABULSamuel Teixeira Silveira 
Filho

Dia 08  
MCABUL Sebastião Simi Filho

Dia 09  
CCABUL Roberto Rottini
CCABUL Jair Medeiros
MCABUL Brunno Barreto Barros

Dia 11  
MCABUL Jesuino Ramos Filho

Dia 12  
CCABUL Nelson Borges Neto

Dia 13  
CCABUL Gesne Dutra Veiga Junior

Dia 15  
MCABUL Benedito Pinheiro Meireles
RRABUL,RTABUL,CCABUL Luiz Antônio 
Dal Magro
CCABUL Alberto Balabram
CCABUL Cicero Da Luz
CCABUL Eduardo Veras De Vasconcelos
MCABUL Paulo Henrique Resende Melges
CCABUL,RRABUL Felipe De Souza Zanolli

Dia 16  
MCABUL Djalma Dos Santos
DELABUL,RTABUL,CCABUL Silvio 
Alexandre Monteiro De Oliveira

Dia 17  
RRABUL Jorge De Almeida

Dia 18  
RTABUL Valteir Giacometti Vicente
CCABUL,RRABUL Marcelo Oliveira 
da Silveira 

Dia 19  
CCABUL Eduardo Luis Maier

Dia 20  
CCABUL Paulo Cesar Machado 
Claudino

Dia 21  
RTABUL Byron Marc Michellepis
RRABUL,CCABUL João Elias De 
Paula Filho
DELABUL Renato Julio Agostini

Dia 22  
DELABUL,CCABUL Edimar De Araujo 
Filho

Dia 23  
RTABUL,CCABUL,VIST Francisco 
Batista Ferreira
CCABUL Filipe Asfour De Almeida

Dia 24  
RRABUL,CCABUL Everardo Alves 
Ribeiro

Dia 25  
DELABUL Fabrizio Bolelli

Dia 26  
CCABUL Bruno De Oliveira Souza 
Santos
CCABUL Cristiano Tirapelli Cumini

Dia 27  
MCABUL Ivo Schmiedt

Dia 28  
MCABUL Marcos Antonio Pereira 
Dos Santos
MCABUL Djalmir Seixas Cesar

Dia 30  
RRABUL,CCABUL,RTABUL Mário 
Sérgio Marques
DELABUL Luzimar Cassius Naztick

Dia 31  
MCABUL Gelson Carlos Port Junior
RTABUL Silvio Cesar Kelly Campos
CCABUL Marcio Correa 
Vasconcelos

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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Avião Catalina caiu no dia 13 de junho de 1942 na 
altura da praia de Maracajaú, no litoral norte potiguar. 
Destino final era base aérea de Parnamirim, onde 
americanos estavam instalados. Estrutura foi encontrada 
inicialmente por mergulhador.

Pesquisadores do Rio Grande do Norte encontraram 
um pedaço de um avião militar dos Estados Unidos que 
caiu há exatamente 80 anos no litoral potiguar, durante as 
operações da Segunda Guerra Mundial - uma das bases 
americanas ficava em Parnamirim, na Grande Natal.

 A estrutura do hidroavião bimotor Catalina, do 
Esquadrão 83 da 
Marinha dos Est-
ados Unidos, estava 
no fundo do mar da 
Praia de Maracajaú, 
n o  m u n i c í p i o 
de Maxaranguape, 

onde caiu em 13 de junho de 1942. O avião só foi 
encontrado no início deste mês.

Os destroços foram percebidos inicialmente pelo 
mergulhador profissional Paul Bouffis que ministrava um 
curso na região. Ao se deparar com a carcaça, avisou ao 
Centro Cultural Trampolim da Vitória, memorial que reúne 
fatos históricos sobre a presença americana no RN 
durante a Segunda Guerra Mundial.

No voo estavam 10 marinheiros - sete morreram, 
incluindo o piloto, e três sobreviveram, sendo abrigados 
por pescadores de Barra de Maxaranguape.

De acordo com o curador do Centro Cultural 
Trampolim da Vitória, Fred Nicolau, há pelo menos outros 
10 aviões que caíram entre Parnamirim e Maracajaú, mas 
há uma dificuldade de encontrar os vestígios porque quem 
acha os destroços, segundo ele, guarda isso como "um 
segredo".

"Eu não sabia, à princípio, que esse estava lá ou que 
era esse [avião]. Um amigo meu que é mergulhador 
estava dando um curso ali no portal de Maracajaú na 
semana passada e falou que 'achou um treco lá', 'um 
negócio ali', mas não era um avião. E me mandou as fotos. 
Eu olhei as fotos e de fato aquilo é uma sucata, não parece 
nada. Tem um monte de treliça, tem umas chapas 
quebradas", explicou.

 "Eu comecei a procurar nas coisas que eu tinha e 
achei um pedaço daquela sucata que era uma peça muito 
característica de um avião chamado Catalina".

80 anos depois, avião americano da 2ª Guerra Mundial é encontrado no RN

Segundo ele, os fatos se conectaram após a a 
lembrança de um documento que apontava para um 
acidente acontecido com um avião desse tipo no 
município de Maxaranguape.

"A gente já tinha esse relatório desse avião. Mas não 
sabia onde que estava. E aí coincidiu", disse.

Chovia no dia do acidente
De acordo com Fred Nicolau, um relatório da Marinha 

da época do acidente apontou que "as condições de voo 
eram não-desejáveis, era de noite, não tinha luz, estava 
chovendo, teto baixo, visibilidade chegando a zero".

A queda do avião se deu por volta das 18h20. O avião 
saiu de Belém, no Pará, em direção à base aérea 
de Parnamirim.

 Segundo os pesquisadores, o avião estava voando 
perto do mar e, sem visibilidade, provavelmente o piloto se 
desorientou e voou para dentro d'água.

A  e q u i p e  d e 
pesquisadores tinha 
o relatório oficial da 
US Navy, mas não 
h a v i a  i d e i a  d o 
paradeiro do avião.

"O relatório da 
Marinha americana 
do acidente fala o 
nome de todo mundo que morreu, que horas que foi. Só 
não especifica direito onde. Eles colocavam perto 
de Natal", explicou Fred.

Outras pessoas teriam achado pedaços desse avião 
nos anos 1990, mas se recusaram a passar qualquer 
informação, segundo os pesquisadores.

Os pesquisadores também tiveram acesso a um 
jornal do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, da 
época do acidente. Na matéria, consta um dos marinhei-
ros dado inicialmente como desaparecido. "No outro, já se 
fala sobre a cerimônia da morte dele", disse Fred.

Estrutura fica no mar
Os destroços do avião Catalina vão ser deixados no 

fundo do mar, segundo o curador. As coordenadas do 
ponto onde o avião caiu foram informadas à Marinha do 
Brasil e às autoridades americanas. Pesquisador que 
participou da descoberta relata encontro (veja abaixo).

"Pela lei americana, onde teve um acidente militar 
que alguém morreu lá, aquilo vira uma tumba. Então não 
pode ser mexido", pontuou. 

(por Leonardo Erys e Ayrton Freire)



12 - Boletim ABUL 

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 pá
gina 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.

NOTÍCIAS ANAC

Consulta Setorial amplia opções de dispositivos de localização para aeronaves do aerodesporto

Proposta inclui o SPOT como dispositivo similar ao PLB

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) abriu, 
nesta semana, a Consulta Setorial nº 3/2022 com 
proposta de portaria que autoriza o uso do SPOT 
(dispositivo de notificação de emergência por satélite) 
como disposi t ivo s imi lar  ao Personal  Locator 
Beacon (PLB), conforme o parágrafo 91.207(a)(5) do 
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 91.

O PLB e seus similares são equipamentos obrigató-
rios em planador, aeronave leve esportiva, rebocador de 
planador, aeronave de acrobacia, aeronave lançadora 

de paraquedista ou aeronave voltada para o aerodespor-
to em geral, que auxiliam a localização e resgate das 
aeronaves em caso de acidente.

Como objetivo de ouvir sugestões de melhorias e da 
experiência dos operadores, a ANAC abriu a Consulta 
Setorial Nº 3/2022 para colher informações que possam 
auxiliar na construção do modelo proposto pela Agência. 
As contribuições podem ser enviadas até o dia 8 de julho, 
por meio de formulário próprio disponível na página 
consultas setoriais em andamento, no portal da ANAC
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Contratado para ser construído para a França em 
1940 e posteriormente contratado para ser desviado para 
a Grã-Bretanha como AM927, este Liberator foi o 25º 
construído de um total de 18.482 B-24s. O número total 
construído está documentado como 19.267 com a 
inclusão de todas as variantes. 

A construção desta aeronave foi concluída com o 
número de série 18 e aceita pelo British Air Ministry em 
maio de 1941. Dois dias depois, uma tripulação da 
Consolidated Aircraft Company (CAC) voou o AM927 para 
Kansas City e o entregou à Trans World Airlines (TWA). 

A TWA foi contratada para conduzir o treinamento da 
tripulação de voo em Albuquerque, NM. 

O  A M 9 2 7  f o i 
então levado para o 
que foi chamado de 
TWA "Eagle's Nest 
F l ight  Center "  em 
Albuquerque,  NM, 
para ser usado para 
treinar pilotos da RAF. 

No mês seguinte, Frank Burcham e Ned MacKrille, pilotos 
instrutores da TWA, estavam praticando pousos. O freio 
principal direito travou durante o pouso e a aeronave saiu 
da pista. O trem de pouso direito entrou em colapso, 
seguida por uma falha na triquilha do nariz, antes que eles 
parassem. Houve também danos significativos no 
compartimento de bombas. 

A Consolidated iniciou um esforço de recuperação 
nos próximos 6 meses e em dezembro de 1941, a 
aeronave foi levada de volta para a Consolidated Aircraft 
Company em San Diego. Devido à aeronave ter sido 
danificada demais para ser retornada ao serviço como 
bombardeiro, mas ainda voável, um acordo de emprésti-
mo foi feito entre o Ministério Britânico e a Consolidated 
Aircraft Company para que a empresa mantivesse a 
posse do AM927 para suporte logístico e mais B-24 
desenvolvimento. O AM927 foi imediatamente utilizado 
como protótipo do C-87 Liberator Express (Um derivado 
de transporte do bombardeiro pesado B-24 Liberator 
construído durante a Segunda Guerra Mundial para as 
Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Um total 
de 287 C-87s foram entregues oficialmente da fábrica da 
Consolidated Aircraft em Fort Worth, Texas.) e ele voltou 
ao serviço em julho de 1942. 

Durante a guerra, a aeronave foi usada para 

Consolidated B-24D 'Diamond Lil'

transportar pessoal e equipamentos entre as cinco 
plantas de produção do B-24 e vários fornecedores. Ela 
também foi usada extensivamente para fins de testes de 
voo, desenvolvendo coisas como características de 
controle de voo aprimoradas para os modelos posteriores 
de bombardeiros Liberator. 

Após o fim da guerra em novembro de 1945, a 
propriedade real do AM927 foi dada à Consolidated 
Vultee. Neste momento, a aeronave recebeu o número de 
registro NL24927. Inúmeras modificações foram feitas 
entre 1945 e 1947 para melhorar o desempenho e a 
sustentabilidade que incluíram os conjuntos de nariz 
longo RY-3 e nacele 
PBY.

E m  1 0  d e 
novembro de 1948 a 
aeronave foi vendida 
para a Continental 
C a n  C o m p a n y.  A 
aeronave foi repintada e equipada com um interior de 
luxo. A empresa utilizou o AM927 para transporte 
executivo e voos cross-country entre suas fábricas norte-
americanas pelos próximos 10 anos.

Em abril de 1959 a aeronave foi vendida e exportada 
para a petrolífera estatal mexicana Petróleos Mexicanos 
(Pemex). O Registro passou a ser XC-CAY e era utilizado 
para o transporte de pessoal por toda a América Latina e 
Estados Unidos. Em 1967, a Pemex decidiu atualizar e 
substituir o AM927 por uma aeronave DC-6. Neste 
momento, o AM927 foi emprestado à Força Aérea 
Comemorativa, que eventualmente assumiu a proprieda-
de total da aeronave em maio de 1968. 

O AM927, foi registrado como N12905 até 1990, 
quando foi registrado como N24927. Em 1972, o AM927 
foi pintado com as cores do 98º BG, do Ploesti Raid, e 
recebeu o nome de Di amond Lil. Durante 2006-2007, a 
aeronave foi reconfigurada de volta às suas raízes B-
24A/RLB-30 e recebeu a arte do nariz Ol' 927.

Em abril de 2012, o legado de longa data do Liberator 
da CAF e a arte do 
nariz Diamond Li l 
foram devolvidos. Em 
26 de maio de 2012, 
Diamond Lil sofreu 
uma falha hidráulica 
completa e sofreu um 
colapso subsequente 
da trequilha do nariz, 
em Charlotte, Carolina do Norte. Reparos temporários 
foram feitos e a aeronave foi levada de volta para Addison, 
Texas. Devido à necessidade de fabricar muitas peças de 
reposição, a restauração não foi concluída até julho de 
2013.

Desde meados de 2013, a Diamond Lil percorre os 
EUA, proporcionando às novas e mais velhas gerações a 
oportunidade de experimentar esta rara aeronave através 
de passeios de aeronaves e voos de passeio.
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EVENTOS AÉREOS DE JUNHO EVENTOS AÉREOS FUTUROS
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Naquela manhà do dia 28 de fevereiro de 1975, 
decolaram da Base Aérea de Belém, para uma longa 
viagem, os NA T-6G FAB 1557 e T-6D FAB 1545, pilotados 
pelos Tenentes-Aviadores Jair Kisiolar dos Santos e 
Wilmar Terroso Freitas, tendo, como mecânico, o 
Segundo Sargento Isaías. O T-6G do líder possuía 
instrumentos de comunicações e navegação, mas o T-6D 
- onde eu voava solo, pois o mecânico estava no avião do 
líder - tinha apenas um equipamento de comunicação em 
VHF (Very High Frequency), motivo pelo qual eu iria 
voando na sua ala, como sempre foi comum fazê-lo, tanto 
em voos de instrução como no emprego operacional de 
armamento ar-solo.

Seria um voo silencioso, pois eu não tinha um 
mecânico com quem falar de vez em quando, nem sinais 
de radionavegação ou broadcasting para sintonizar e 
ouvir, pela ausência do equipamento de navegação a 
bordo do 1545.

Além disso, aquela não seria uma viagem normal, de 
rotina. Seria uma viagem sem volta, pois as aeronaves NA 
T-6 Texan estavam sendo desativadas e deveriam ser 
entregues ao Parque de Material Aeronáutico de Lagoa 

UM VOO QUE PASSOU... UMA SAUDADE QUE FICOU!

A ÚLTIMA MISSÃO DO T-6D FAB 1545.

Santa, MG (PAMA-LS), responsável pelo apoio e pelo 
recolhimento daquele tipo de aeronave. Eram os dois 
últ imos exemplares do Primeiro Esquadrão de 
Reconhecimento e Ataque (1° EMRA) em seu derradeiro 
voo.

Aqueles dois valorosos T-6 (T-Meia), agora "aposen-
tados", voaram por muitos anos sobre as coxilhas e serras 
do Rio Grande do Sul, quando estavam no Primeiro 
Esquadrão de Reconhecimento e Ataque (1° ERA) na 
Base Aérea de Canoas RS, até serem transferidos para a 
Base Aérea de Belém, ao 
início de 1973, como 
equipamentos fundado-
res do 1° EMRA (Esqua-
drão Falcão).

Nos dois  ú l t imos 
anos (1973 e 1974), os T-
6  s o b r e p u j a v a m  o s 
n a t u r a i s  r u í d o s  e 
harmoniosos sons da 
imensa selva amazônica, com o ronco dos seus possan-
tes motores Pratt & Whitney R-1340-AN1 de 9 cilindros 
radiais arrefecidos a ar. Para o jovem Tenente, os longos 
voos, geralmente a baixa altitude, sobre a floresta, tendo 
como referência apenas o sinuoso caminho dos rios, as 
escassas ilhas e os lugarejos ribeirinhos, geravam uma 
sensação de liberdade e de poder, reforçados pela solidão 
da cabine e pela espetacular Amazônia que "desfilava", 
sob as nossas asas, mostrando-se intocada, imensa e  
bela.

Após decolar na ala e ir para a posição de Ataque 
Dois1, já na proa de Marabá, primeira escala prevista, e 
ainda sem ter a noção clara de que aquela seria uma 
missão histórica em minha caderneta de voo, refleti "com 
meus botões" que aquele T-6.

- não mais se faria ouvir estridente, no ronco do passo 
mínimo, durante um "barril"2 por fora;

- não mais abriria passagem, altivo, entre os rosados 
flamingos das matas de Igapó, ou espantaria os búfalos 
de Marajó;
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- não mais mergulharia, veloz e certeiro, como um 
Falcão sobre o seu alvo, em missões de bombardeio ou de 
lançamento de foguetes no estande de Igarapé-Açu;3 

- não mais alegraria as populações ribeirinhas, com 
suas evoluções rasantes, às margens do Rio Mar;

- não mais teria, ou seria, um ala fiel, inseparável, 
como neste derradeiro voo;

- não mais voaria... estava desativado!
Cerca de 15.000 unidades de T-6 foram produzidas 

em diversas versões, sendo 81 montadas no Brasil pela 
Fábrica de Aviões de Lagoa Santa, MG, entre 1945 e 
1952. Essas aeronaves voaram até 1974 nos Esquadrões 
e até 1976 na Esquadrilha da Fumaça.

O 1° EMRA teve dias gloriosos com o T-6. Jamais 
esqueceremos as formaturas de quatro aviões nas  
demonstrações aéreas em Belém. Meus quatro amigos, 
"vestindo" aquela "máquina" tão conhecida e respeitada 
por inúmeras gerações de "aviadores à moda antiga", 
formavam um time de vibradores e exímios pilotos, que 
chegou a ser chamado de "Funorte", uma referência muito 
elogiosa à Esquadrilha da Fumaça. No seu portfólio 
constavam Looping, Barril, Desfolhado, Rasante e 
evoluções isoladas, com precisão profissional.

Desde o início, em Canoas, em 1971, eu estabeleci 
uma relação de respeito mútuo com o T-6: ele nunca me 
deu uma pane de motor e eu nunca lhe dei um "cavalo de 
pau".

Após escalas em Marabá - PA, Porto Nacional - TO e 
Brasília - DF, chegamos ao Parque de Material de Lagoa 
Santa, em 1° de fevereiro de 1975, para a entrega das 
aeronaves.

Terrificante - um termo forte, mas é o que eu me 
lembro e registrei na ocasião - foi para mim, e o seria 
também para o 1545, se ele tivesse sentimentos, a 
imagem do estacionamento de aviões recolhidos no 
Parque. As várias

dezenas de "esqueletos" e "mutilados" restos de T-6, 
estranhamente bem alinhados, como túmulos em um

cemitério a campo aberto, deu-me uma visão de 
solidão e de abandono.

Imaginei o 1545 entre eles, no dia seguinte, sem 
nenhum destaque, "depenado", destituído de sua 
imponência, com o seu motor silenciado para sempre... a 
hélice muda, parada.

Acredito que o 1545 choraria com tristeza e mágoa... 
se ele tivesse uma alma. Como eu tenho alma, fiquei 
muito triste por nós dois.

Ao retornar a Belém, verifiquei, na minha caderneta 
de voo, que meu primeiro voo naquela Base, em 16 de 
fevereiro de 1973, tinha sido no T-6 1545, o mesmo que, 
dois anos depois, pilotaria em derradeiro voo para nós 
dois. Resolvi, então, escrever o texto que agora torno 
público. Não mais voaria o FAB 1545; e eu não mais voaria 
em um NA T-6 Texan.

Notas
- Situação em que a aeronave mantém sua posição 

relativa na ala do líder, com o dobro do afastamento, para 
tornar o voo mais confortável em longos deslocamentos.

2-Tounneaux Barril: manobra na qual a aeronave gira 
lentamente no eixo longitudinal, traçando uma trajetória

circular em relação ao horizonte natural, com meio 
círculo acima e outro abaixo do horizonte. Por fora é a 
posição na ala quando o líder faz o tounneaux girando 
para o lado oposto de onde está o ala, que fará uma 
trajetória ligeiramente maior do que a do líder, demandan-
do um pouco mais de potência do motor do ala.

3-Estande concebido especialmente para treinamen-
to do 1° EMRA, com trabalho dos oficiais e graduados do 
seu efetivo.

4-Situação durante o pouso, em que a aeronave gira 
sem controle em torno de um de seus trens de pouso,

geralmente saindo pela lateral da pista.

Texto Maj Brig Ar Wilmar Terroso Freitas
Fonte - Revista Aeronáutica N° 281/2012
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Ocorreu em 1940, em Stratford, Connecticut, EUA. 
Ele foi construído e pilotado por Igor Sikorsky, um 

ucraniano queria que o helicóptero servisse para salvar 
vidas em incêndios ou inundações.

Na 2º Guerra Mundial, o helicóptero transformou-se 
primordialmente em um veículo bélico, que atingia a até 
80km/h, com autonomia de 1h30.

Hoje, quase 100 anos depois, muitos helicópteros e 
aeronaves ainda utilizam tecnologias desenvolvidas por 
Sikorsky.

1ª DEMONSTRAÇÃO DE UM HELICÓPTERO NO MUNDO

Avolon, Corporación América Airports, Gol, Grupo 
Comporte e Vertical Aerospace esperam viabilizar voos de 
passageiros com eVTOLs no país até o fim da década

A Avolon, a Corporación América Airports (CAAP), a 
Gol, o Grupo Comporte e a Vertical Aerospace anuncia-
ram uma parceria para explorar os requerimentos de 
infraestrutura para viabilizar os voos de passageiros com 
eVTOLs no Brasil ainda nesta década.

A parceria vai explorar e definir o design e os locais 
dos vertiportos, bem como a infraestrutura adicional para 
cumprir com requisitos para operações de eVTOLs no 
país. A expectativa do grupo de empresas é de que o 
Brasil seja um dos mercados pioneiros, especialmente 
pela experiência com serviços de helicópteros.

A Corporación América Airports, que conta com uma 
equipe dedicada para Mobilidade Aérea Avançada (AAM), 
já desenvolveu seu próprio conceito de vertiporto e 
analisou o tráfego de AAM em diversos países. Por sua 

Parceria de empresas globais pretende acelerar

 introdução de operações de eVTOLs no Brasil

vez, a Vertical Aerospace seguirá com o desenvolvimento 
do VX4, o eVTOL que será utilizado como base para a 
parceria.

A Gol e o Grupo Comporte anunciaram no ano 
passado a compra ou leasing de até 250 unidades do VX4 
a partir da Avolon. E para viabilizar a aeronave no Brasil, já 
foram realizadas reuniões com a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) para iniciar o processo de certificação 
da aeronave no país. (mundogeo.com)
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Não somente o comprimento de pista necessário, 
mas também a rampa que se segue depois, principal-
mente se houver eucaliptos próximos – é afetado por 
diversas variáveis. São elas, numa ordem tentativa de 
importância:

• temperatura (10ºC a mais aumentam a corrida em 
50%)

• peso total (a diferença entre um corisco full/full e 
um corisco somente com o piloto e menos que tanque 
cheio é de aprox. 400 kg, ou seja, um acréscimo de 47%)

• altitude do aeroporto (3000ft aumentam a corrida 
em 40%)

• ausência de vento, ou pior, vento de cauda
• rugosidade do piso, sendo o asfalto o mais 

favorável 
• uma variável muito sutil, que é a perda de potência 

do motor conforme ele se aproxima do TBO.
Normalmente enfrentamos situações médias, isto é, 

está quente, mas a pista é longa...o aeroporto é alto, mas 
o avião está leve...etc etc.

Temos, no entanto, de carregar conosco uma 

O DESEMPENHO DE DECOLAGEM DE QUALQUER AVIÃO

espécie de alarme mental que toque uma buzina toda 
vez que essas variáveis se tornam presentes simultane-
amente. Eu diria que uma decolagem full/full com 
temperatura elevada e aeroporto elevado sem vento é 
caso de considerar mais que o dobro de pista normal-
mente necessário e ainda acrescentar uma gordurinha. 
Se sentir que está apertado, não decola.

Seguem avançando as negociações para a 
construção da fábrica de aviões da Octans 
Aircraft no Ceará, com um investimento estimado 
em R$ 300 milhões.

Uma das pendências para a concretização do 
empreendimento é a definição do terreno onde a 
indústria será erguida, na área do novo Aeroporto 
de Sobral. 

AVIÕES DE PEQUENO PORTE

A unidade fabricará aviões de pequeno porte. 
Hoje, a Octans Aircraft produz, em São João da Boa 
Vista (SP), o Cygnus, um monomotor com cinco 

Avança negociação para fábrica 

de aviões no Ceará

lugares e certificação iBR 2020 emitida pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). O avião tem 12.20 
metros de envergadura, 9.40m de comprimento e 
3.10m de altura.

Caso as tratativas se materializem, a expectati-
va é que a sede da empresa seja transferida para o 
Ceará.

Conforme o site oficial, a companhia, que opera 
desde a concepção até a montagem final do produto, 
já entregou 240 aeronaves.

Hoje, a Octans Aircraft produz, em São João da 
Boa Vista (SP), o Cygnus, um monomotor com cinco 
lugares e certificação iBR 2020 emitida pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). O avião tem 12.20 
metros de envergadura, 9.40m de comprimento e 
3.10m de altura. 

(diariodonordeste.verdesmares.com.br)

“O que faz um pássaro voar, é o mesmo que faz os homens pensarem.”
(Régis Castro)
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Joaquim da Costa Fonseca Filho viajou para o Rio 
de Janeiro com o objetivo de conseguir uma licença para 
montar uma fábrica de aeroplanos no RS.

O texto a seguir é baseado em um capítulo escrito 
por Lourenço Cazarré, para o livro A Língua de Pelotas e 
Outras Barbaridades (Editora Insular, 246 páginas, 
2018) — uma coletânea que teve a participação de 15 
autores que escreveram sobre diversos temas.

Em abril de 1943, Joaquim da Costa Fonseca Filho 
(1909-1968) viajou ao Rio de Janeiro em um avião que 
havia construído em Pelotas. Foi uma viagem solitária, 
concluída em 13h14min, após quatro escalas (Porto 
Alegre, Florianópolis, Paranaguá e Santos). O objetivo 
do aviador era solicitar ao gaúcho Salgado Filho, ministro 
da Aeronáutica, licença para construir na "Princesa do 
Sul" uma fábrica que produzisse em série exemplares 
daquele aeroplano, o F2, o segundo que construíra. Essa 
viagem teria sido sugerida pelo próprio ministro, 
envolvido na época em uma cruzada para aumentar o 
número de aviadores militares e civis no país.

No Rio, o avião de Joaquim (batizado Cidade de 
Pelotas) foi submetido a inúmeros testes e aprovado 
integralmente, mas a licença para a criação da fábrica 
jamais seria concedida.

Na então capital federal, Joaquim reuniu-se a sua 
esposa, Elda Neutzling Fonseca, que viajara até lá de 
navio. No total, o casal permaneceu 40 dias no centro do 
país. Voaram juntos no F2 a Minas Gerais e a Espírito 
Santo. "Para conseguir a licença para continuar a 
fabricação, encontrei e continuo a encontrar os maiores 
obstáculos, não da parte dos meios oficiais, mas dos a 
eles ligados", disse Joaquim referindo-se aos "inimigos 
da aeronáutica no Brasil", aos quais classificava como 
“antiaéreos”.

A paixão de Joaquim pelos aviões vinha desde a 
infância. “Com 21 anos bati às portas da Escola de 
Aviação, lá me familiarizei com aviões, vivi a aviação”, 
afirmou sobre o serviço militar prestado no Campo dos 
Afonsos (RJ). De volta a Pelotas, em fevereiro de 1939, 
em sua casa na rua Gonçalves Chaves, número 516, ele 
começou a trabalhar na construção do F1, que fez o seu 
voo inaugural em dezembro daquele ano. Logo anunciou 
sua intenção de construir um segundo tipo que poderia 
ser produzido em série. 

O gaúcho que construiu um avião 

em Pelotas, nos anos de 1940

O início da fabricação do F2 foi lá por 1941 e a 
conclusão no começo de 1942, quando voou até Porto 
Alegre, onde, depois de submetido a testes, obteve a 
licença especial do Departamento de Aeronáutica Civil.

O aparelho tinha dois lugares e duplo comando 
(destinado a treinamento de pilotos) e, com exceção dos 
tubos e do motor (um Franklin, 80 HP), a sua matéria 
prima era nacional. Podia voar por cinco horas a uma 
velocidade de 135 km/h.

Um ano a muitos voos depois, no dia 10 de abril de 
1943, no Rio, o avião foi apresentado a Salgado Filho, 
que estava acompanhado de Assis Chateaubriand, dono 
dos Diários Associados e maior incentivador da 
campanha "Dê asas a juventude", a qual visava 
desenvolver a aviação, formando pilotos e criando 
aeródromos.

Apesar do F2 ter se comportado muito bem em 
todas as experiências, começaram os entraves 
burocráticos. Em 9 de maio de 1943, Joaquim, acompa-
nhado da esposa, regressou ao Sul, numa viagem de 
apenas 11h. Começou, então, a desgastante espera pela 
licença para a fabricação, que nunca viria.

Em 1945, Joaquim vendeu o F2 para o Aeroclube de 
Ponta Grossa (PR), pensando usar o dinheiro para 
construir uma terceira aeronave, mais moderna e veloz. 
Essa, nunca saiu do papel. Joaquim morreu no dia 12 de 
julho de 1968, 22 dias antes de completar 59 anos.

Na segunda-feira (27), o Almanaque Gaúcho falará 
mais sobre o personagem e a música inspirada nele. 

(https://gauchazh.clicrbs.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 48 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

INFRAPREV
Rio de Janeiro - RJ



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

Mais de 12.000 seguidores no Instagran e 4.700 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 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!!

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

CONTATOS:
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