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Parabéns a todos os pilotos do Brasil, de hoje e de ontem.
No dia 23 de Outubro comemoramos o Dia do Aviador.

abul.oficial



Dia do Aviador | 23 de Outubro

www.abul.org.br boletim informativo / edição 030 / outubro 2022 01

Caros colegas e pilotos:

Juntamente com toda a nossa administração 
agradecemos e retribuímos os orgulhosos e frater-
nos cumprimentos de todos. 
Se temos orgulho em sermos pilotos, maior orgulho 
devemos ter em poder voar livremente pelos 
maravilhosos céus azuis do nosso Brasil. Que 
nossas asas possam sempre, lá do alto, zelar pela 
nossa Pátria, pois sem asas e sem Pátria não tere-
mos com que e pelo que voar. 
Cumprimentamos também todos os técnicos e 
mecânicos que asseguram voos tranquilos, os 
controladores que nos protegem, os funcionários 
administrativos de nossas entidades, e aqui um 
orgulho pelas nossas “meninas da ABUL”, nossos 
amigos da hangaragem e higienização, este é o dia 
de todos. 

Nunca nos esqueçamos daqueles que voaram antes 
de nós, aqueles velhos voadores que tanto nos ensi-
naram e a quem tanto devemos. Neste nosso dia, 
lançamos nossos pensamentos às velhas águias que 
hoje voam em outras esferas e aos quais tudo deve-
mos. 
Parabéns a todos os pilotos do Brasil, de hoje e de 
ontem.
Viva nossa liberdade de voar.
Viva o Brasil!
JJ – Presidente

COMEMORAÇÕES DO DIA DO AVIADOR PELO BRASIL
É gratificante para nós pilotos, sabermos o quanto 
somos reconhecidos por nossa atividade aérea.
No lazer ou profissionalmente, ser aviador é um sonho 
e um orgulho pessoal incomensurável.
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Nenhum homem que pilota aviões 
pode comparar-se aos demais. Este 
torna-se, pelos próprios meios, parte 
integrante da natureza, e sabe o que

 isso representa.
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DIA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Em 23 de outubro é celebrado o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira (FAB). A data homenageia os 
aviadores que cruzam os céus inspirados pelo Pai da Aviação, Alberto Santos-Dumont. A data é uma referência 
ao maior feito do inventor, quando, em 1906, realizou o primeiro voo com o mais pesado que o ar. A bordo do 
14-Bis, Dumont decolou do campo Bagatelle, na França, marcando o início da evolução nos meios de transporte 
na terra.
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Em 19 de outubro a ABUL participou desta oportuni-
dade que a ANAC ofereceu às Associações de mani-
festarem propostas de alteração de normativas 
ligadas ao RBAC 103 Operação Aerodesportiva em 
Aeronaves sem Certificado de Aeronavegabilidade e 
RBAC 183 Credenciamento de pessoas.
O Diretor de Instrução Cmte Schiller apresentou a 
proposta de legalização da nova modalidade de 
reboque de asa delta por trike e ampliação de limite 
de peso de 200kg para 250kg as aeronaves que se 
enquadram no RBAC 103, principalmente para abar-
car os trikes aquáticos 

que atualmente pesam em torno de 225kg a 250kg e 
os atuais trikes terrestres que possuem asas com 
telas estruturais de gramaturas mais espessas e 
motores de maior potência. Dessa forma, conseguirí-
amos trazer para a legalidade inúmeras aeronaves 
que voam na clandestinidade por não terem o objeti-
vo de se enquadrar nos requisitos do RBAC 141 como 
CPA.
Foi enfatizado também a necessidade de o RBAC 183 
permitir às Associações a formação de instrutores 
ICPA, tanto o curso teórico como o curso prático, que 
hoje é um gargalo para as escolas de ultraleve, devido 
à falta de instrutores.

A aeronave tem uma longa história. Foi produzida 
em 1949, começou sua carreira na Força Aérea dos 
Estados Unidos (USAF), tendo depois voado na 
Força Aérea Brasileira (FAB), antes de passar à mão 
de proprietários privados. Atualmente, pertence à 
Eloy Biesuz, sócio da Helisul.
Apesar de manter sua condição de aeronavegabili-
dade, a máquina passou vários anos estacionada 
no aeroporto do Campo dos Amarais, em Campi-
nas, sem poder voar devido à falta de pilotos habili-
tados.

Como a intenção do proprietário é levar o Albatross a um novo local no interior do Paraná, um pedido de 
aprovação especial foi colocado para que dois pilotos experientes realizem o voo em caráter excepcional.
A aprovação concedida permite que a aeronave retorne aos céus, no entanto, deve seguir direto a seu 
destino final, o Aeroporto Jorge Luiz Stocco, também conhecido como Aeroparque Aldeia da Serra, localiza-
do em Palmeira, no Paraná. 
MERCENÁRIOS – Um fato curioso em torno desse Albatross é que, no ano de 2010, ele serviu como cenário 
do filme “Os Mercenários” (“The Expendables”), estrelado por Sylvester Stallone, quando recebeu uma 
vistosa pintura preta, disfarçado de barco-avião de um grupo de ambientalistas. (aeroin.net)

UM AVIÃO DE 1949 ESTÁ AUTORIZADO A FAZER UM VOO ÚNICO ENTRE CAMPINAS E O INTERIOR DO PARANÁ

Albatros de matrícula PP-ZAT (número de série 49080) voltasse aos céus brasileiros. A novidade é que o pedido 
foi aprovado pela ANAC.A empresa de táxi aéreo Helisul solicitou uma aprovação excepcional para que o clás-
sico avião Grumman HU-16 

ABUL PARTICIPA DO WEBINÁRIO SOBRE A REVISÃO DOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO DE ASSOCIAÇÕES 
DE AERODESPORTO.
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Dia e noite, sete dias por semana, 365 dias por ano. Lá 
estão os Controladores de Tráfego Aéreo em seus 
órgãos operacionais orientando procedimentos de 
subida e descida, garantindo a separação entre as 
aeronaves nos espaços aéreos controlados e forne-
cendo informações aeronáuticas aos pilotos, ações 
que visam a conduzir os voos de forma segura e orde-
nada aos seus destinos. Por ano, no Brasil, controlam 
mais de 1,3 milhão de movimentos aéreos, que trans-
portam mais de 100 milhões de pessoas e um milhão 
de toneladas de carga.

Esses “anjos da guarda” dos céus permitem ao Brasil 
ter um dos mais reconhecidos Sistemas de Controle 
de Tráfego Aéreo do mundo. Sendo assim, 20 de outu-
bro, Dia Internacional do Controlador de Tráfego 
Aéreo, é marcado para homenagear homens e 
mulheres, militares e civis, que se dedicam a essa 
profissão. 

A data foi instituída no ano de 1960 para marcar o 
primeiro encontro desses profissionais, que foi reali-
zado na Grécia.

O serviço diário de um controlador é dinâmico e 
requer agilidade, concentração, sinergia, organiza-
ção e, principalmente, trabalho em equipe. 
Um órgão operacional de tráfego aéreo é a Torre de 
Controle de Aeródromos. Além dos militares, lá 
também atuam os controladores civis nas posições 
operacionais de autorização de tráfego, controle de 
solo e controle de torre. “Em geral, as atribuições dos 
controladores nas torres são de emitir autorizações 
de decolagem e pouso para as aeronaves nos circui-
tos de tráfego.
e nas Rodas Especiais de Helicóptero em sua área de 
jurisdição; autorizar os planos de voo, por instrumen-
tos ou visuais; autorizar o táxi das aeronaves que 
saem e chegam, além da movimentação na área de 
manobra. 

DIA DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO – 20 DE OUTUBRO

DIA MUNDIAL DO
CONTROLADOR DE
TRÁFEGO AÉREO

Fale com a gente

21 98487 8003
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nesta segunda-feira, 3 de outubro, em vídeos, o que a 
empresa afirma ser o primeiro avião do mundo autô-
nomo (sem piloto) para quatro passageiros, elétrico e 
com decolagem e pouso na vertical (eVTOL).
Como aeronave de entrada da Wisk para este merca-
do, a Geração 6 do projeto, mostrada nas duas grava-
ções a seguir, representa o primeiro eVTOL autônomo 
candidato a certificação de tipo pela FAA (Adminis-
tração Federal de Aviação dos Estados Unidos)
Chamado pela empresa como “o táxi aéreo mais 
avançado do mundo”, a Geração 6 combina tecnolo-
gia e software autônomos reconhecidos no setor, 
supervisão humana de todos os voos e um design 
geral simplificado, com foco em fornecer um dos 
sistemas de transporte de passageiros mais seguros 
da aviação comercial.
Wisk é apoiada por dois líderes da aviação, a Boeing e 
a Kitty Hawk Corporation. Com esta aeronave, a 
empresa afirma que irá redefinir conceitos de voo 
existentes e inaugurar uma era mais segura, escalável 
e mais acessível na aviação.

Gary Gysin, CEO da Wisk, disse: “Em 2010, nos propu-
semos a encontrar uma maneira de evitar o trânsito e 
chegar mais rápido ao nosso destino. Essa inspiração 
evoluiu para uma missão de oferecer voos diários 
seguros para todos. Nos últimos 12 anos, perseguimos 
essa missão por meio do desenvolvimento de cinco 
gerações diferentes de aeronaves em grande escala. 
Nossa aeronave de 6ª geração é o culminar de anos 
de trabalho duro de nossa equipe líder do setor, 
aprendizados de nossas gerações anteriores de aero-
naves, compromisso de nossos investidores e evolu-
ção e avanço da tecnologia.”
Por meio de uma abordagem multifacetada, incluindo 
voo autônomo com supervisão humana, um design 
simplificado com menos partes móveis, sistemas 
totalmente redundantes e nenhum ponto único de 
falha, a aeronave da Wisk está sendo projetada para 
exceder os rigorosos padrões de segurança da avia-
ção atuais de um em um bilhão de chance de um 
acidente.

A Wisk Aero, norte-americana do 
segmento de Mobilidade Aérea 
Avançada (AAM) e uma das pio-
neiras em voos elétricos autôno-
mos

 

PRIMEIRO TÁXI AÉREO SEM 
PILOTO, DE QUATRO LUGARES
E ELÉTRICO DO MUNDO.
foto/fonte: https://wisk.aero

“Nenhum homem que pilota aviões pode comparar-se aos demais. 
Este torna-se, pelos próprios meios, parte integrante da natureza, 

e sabe o que isso representa.”
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A Wisk é uma das únicas empresas de AAM a buscar 
uma primeira abordagem de voo autônomo (as 
demais buscam iniciar com projetos com piloto e 
depois evoluir para autônomos). Essa abordagem é 
fundamental para a estratégia geral da empresa e, 
mais importante, é um elemento crítico para trazer 
um dos sistemas mais seguros para o mercado da 
aviação. É também a chave para desbloquear a 
escala e todo o potencial para a indústria AAM mais 
ampla.
A primeira abordagem multifacetada de voo autôno-
mo da Wisk inclui:
– Aproveitamento da mesma tecnologia comprovada 
que responde por mais de 93% das funções do piloto 
automatizado nos voos comerciais atuais;
– Tecnologia nova e inovadora, como recursos apri-
morados de detecção e prevenção, sensores e muito 
mais;
– Software de tomada de decisão orientado por 
lógica e baseado em procedimentos da Wisk que 
fornece resultados confiáveis e determinísticos; e
– Supervisores de vários veículos que fornecem super-
visão humana de todos os voos e têm a capacidade 
de intervir quando necessário.
A aeronave de 6ª geração da Wisk aproveita os princi-
pais aprendizados e insights de suas cinco gerações 
anteriores de aeronaves eVTOL para oferecer um 
novo nível de desempenho. Os parâmetros são os 
seguintes:
– Velocidade de cruzeiro: 120 nós (222 km/h); – Potên-
cia: elétrica; e
– Operação: Autônomo com supervisão humana.
O projeto e configuração da aeronave de 6ª geração 
da Wisk inclui:

 As unidades de propulsão basculantes à frente da 
asa e as unidades de elevação fixas atrás da asa são 
otimizadas para alcance, melhor controle e desempe-
nho da aeronave e gerenciamento eficiente de ener-
gia;
– Um design de asa elevada, lanças estendidas e 
maior tamanho e número de pás da hélice para 
melhorar a segurança, estabilidade e a experiência 
do passageiro, reduzindo o ruído na cabine e a 
pegada geral de ruído da aeronave; e
 – Uma cabine de passageiros maior com 4 lugares e 
amplo armazenamento para bagagem e bagagem de 
mão, tornando-o um dos táxis aéreos mais versáteis 
do mercado.
Ao incorporar um design interior semelhante ao auto-
motivo, a Geração 6 traz uma experiência elevada ao 
passageiro. Com visibilidade ideal, layout espaçoso, 
assentos confortáveis e recursos de produtividade 
como wi-fi e carregamento para celular, os passagei-
ros terão a flexibilidade de apreciar a vista, ser produ-
tivos ou simplesmente relaxar.
A aeronave de 6ª geração da Wisk foi projetada para 
ser um serviço para todos, com um preço-alvo de US$ 
3 por passageiro, por milha.
A Geração 6 incorpora vários recursos de acessibilida-
de, desde uma entrada e saída projetada para indiví-
duos em todo o espectro de mobilidade, até interfa-
ces de usuário que acomodam perfeitamente pesso-
as com deficiência auditiva, visual e outras. A Wisk é 
um dos poucos players do setor que prioriza o atendi-
mento a uma demografia tão ampla de passageiros. 
(aeroin.net)
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A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço 
dos Estados Unidos, mais conhecida como NASA, 
anuncia nessa quinta-feira, 20 de outubro, que a aero-
nave elétrica X-57 Maxwell já tem energia.
A agência mostra, através do vídeo a seguir, que foi 
bem-sucedida a instalação de duas baterias de íons 
de lítio de 400 libras (181 kg) na cabine do avião:

O projeto X-57 é uma plataforma de pesquisa para 
construir confiança em formas de transporte aéreo 
mais limpas e energeticamente eficientes. Ele fará 
isso testando e determinando a aeronavegabilidade 
de tecnologias de aeronaves eletrificadas, incluindo 
tecnologia de baterias, capacidades de motores 
elétricos e propulsão elétrica distribuída.
Em vez de combustível de aviação, ele usará baterias 
comerciais de íons de lítio recarregáveis para a ener-
gia que seus motores precisam para voar.

A equipe do projeto X-57 testou repetidamente as 
baterias para garantir que elas pudessem alimentar a 
aeronave com segurança durante um voo inteiro e 
projetou compartimentos personalizados e leves para 
manter as baterias seguras. 

Definido para decolar ainda este ano, o X-57 deve ter 
zero emissões em voo. Exclusivamente projetado com 
uma asa de alto alongamento, o X-57 está configura-
do para demonstrar os padrões para futuros aviões 
elétricos.
O avião é uma alteração do Tecnam P2006T. A aero-
nave foi modificada, substituindo seus motores à 
gasolina por motores elétricos e baterias.
As lições aprendidas com o projeto X-57 estão sendo 
continuamente compartilhadas com a indústria e a 
academia para desenvolver caminhos para futuras 
aeronaves elétricas necessárias para mercados 
emergentes de mobilidade aérea avançada. (aeroin.-
net)

Voo de Instrução ABUL
Credencie sua escola de voo aerodesportivo - CPA
www.abul.org.br

X-57 MAXWELL, O AVIÃO ELÉTRICO DA NASA, TEM BATERIAS INSTALADAS 
E LIGA SEUS MOTORES
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Um fato histórico ocorreu no último dia 7 de outu-
bro, quando uma jovem americana cega pilotou 
uma aeronave e fez um voo entre duas cidades.
Hoje com 21 anos, Kaiya Armstrong perdeu a visão 
aos 14 anos em decorrência de uma doença 
autoimune. Ela perdeu totalmente sua visão perifé-
rica, conseguindo enxergar apenas o que está a 
alguns centímetros a sua frente.
Isto não a impediu de realizar um sonho e pilotar 
um avião, um Cessna 172, e voou com ele de Phoe-
nix, no Arizona, até Colorado Springs e depois para 
Kansas City, no Missouri. O objetivo dela é chegar 
na capital Washington até o dia 13 de outubro, Dia 
Mundial da Visão.
Para fazer os voos, uma escola de voo forneceu um 
painel completo do Cessna mas em braile, além de 
uma miniatura da aeronave com alta fidelidade,

Para fazer os voos, uma escola de voo forneceu um 
painel completo do Cessna mas em braile, além de 
uma miniatura da aeronave com alta fidelidade, 
permitindo que ela treinasse em casa, algo que os 
pilotos com visão normal fazem no simulador de seus 
computadores pessoais.
Ela sempre voa acompanhada de um instrutor, que 
dá algumas dicas para manter o avião nivelado, o 
rumo correto e o que fazer em cada fase do voo, mas 
quem pilota o avião na prática é a própria Kaiya.
Segundo a mídia americana, não ficou esclarecido 
se ela conseguirá obter sua licença de piloto, já que 
um dos requisitos médicos para o aviador é ter uma 
boa visão, mas ela já está satisfeita por quebrar 
várias barreiras e levantar a causa de inclusão de 
pessoas cegas. (aeroin.net)

Jovem americana é a 
primeira mulher cega 
a pilotar um avião.

Kaiya Armstrong perdeu a
visão aos 14 anos em 
decorrência de uma 
doença autoimune
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nesta segunda-feira, 3 de outubro, em vídeos, o que a 
empresa afirma ser o primeiro avião do mundo autô-
nomo (sem piloto) para quatro passageiros, elétrico e 
com decolagem e pouso na vertical (eVTOL).
Como aeronave de entrada da Wisk para este merca-
do, a Geração 6 do projeto, mostrada nas duas grava-
ções a seguir, representa o primeiro eVTOL autônomo 
candidato a certificação de tipo pela FAA (Adminis-
tração Federal de Aviação dos Estados Unidos)
Chamado pela empresa como “o táxi aéreo mais 
avançado do mundo”, a Geração 6 combina tecnolo-
gia e software autônomos reconhecidos no setor, 
supervisão humana de todos os voos e um design 
geral simplificado, com foco em fornecer um dos 
sistemas de transporte de passageiros mais seguros 
da aviação comercial.
Wisk é apoiada por dois líderes da aviação, a Boeing e 
a Kitty Hawk Corporation. Com esta aeronave, a 
empresa afirma que irá redefinir conceitos de voo 
existentes e inaugurar uma era mais segura, escalável 
e mais acessível na aviação.

Mas nesta era de mudanças rápidas, o projeto de asa 
enflechada do B-52 e a propulsão a jato rapidamente 
provaram que a plataforma não só era capaz de 
acompanhar os tempos, como também começou a 
elevar o nível do que era considerado viável para uma 
plataforma de bombardeiros.
Um ano após entrar em serviço, um B-52 realizou o 
primeiro lançamento aéreo de uma arma termonu-
clear sobre o Atol de Bikini, provando que a aeronave 
era uma força nuclear bonificada. No ano seguinte, 
provou que tinha alcance global quando três B-52 
realizaram um voo de volta ao mundo sem escalas em 
apenas 45 horas e 19 minutos, graças ao reabasteci-
mento em voo. No ano seguinte, em 1958, vários B-52 
estabeleceram recordes mundiais de velocidade. Em 
breve, vários outros recordes cairiam para as tripula-
ções do B-52, incluindo vários novos recordes para 
distâncias voadas sem reabastecimento.
Depois que o U-2 de Gary Powers foi abatido em 1960, 
a abordagem preferida do B-52 para bombardear 

Prêmio do Aeroclube da França
No dia 12 de novembro de 1906, Santos Dumont concorreu ao Prêmio do Aeroclube da França, instituído 
em 1904, dedicado àquele que primeiro percorresse a distância de 100 metros. Na sexta tentativa do dia, 
o 14-Bis conquistou a façanha.

O B-52, PROJETADO EM UM FINAL DE SEMANA EM UM 
QUARTO DE HOTEL, PROVAVELMENTE VAI VOAR POR 100 ANOS
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de 50.000 pés não parecia mais viável. Em vez de 
aposentar seu novo bombardeiro, no entanto, a 
Força Aérea dos EUA avaliou rapidamente que o 
design flexível da aeronave poderia fazer a transição 
para um bombardeiro voando baixo, implantando 
munições de apenas 400 pés ou menos, abaixo de 
onde o radar poderia rastrear.
O B-52 desempenhou um papel significativo na 
Guerra do Vietnã, particularmente durante a Opera-
ção Linebacker II, que viu 729 missões B-52 lançarem 
mais de 15.000 toneladas de bombas em Hanói e 
outros alvos. O B-52 foi ainda creditado com dois 
abates ar-ar durante o Vietnã, ambos contra MiG-21 
supersônicos.
Os B-52 continuaram a desempenhar um papel vital 
nas operações de bombardeio durante a Guerra do 
Golfo na década de 1990. Durante a Operação Endu-
ring Freedom, as tripulações do B-52 forneceram às 
tropas terrestres no Afeganistão apoio aéreo aproxi-
mado, implantando munições guiadas com precisão, 
ao mesmo tempo em que entregavam pelo menos 
um terço de todas as bombas lançadas pelas forças 
dos EUA na região.

Embora poderoso o suficiente para impulsionar o P-80 a quase 1.000 km/h e altitude de quase 47.000 pés, 
esses motores famintos por combustível ainda não eram considerados viáveis ??para aplicações de bombar-
deiros de longo alcance.
Então, quando a equipe de apresentação de três homens da Boeing chegou à Base Aérea de Wright Field em 
21 de outubro de 1948, eles trouxeram projetos para um bombardeiro de asa reta movido por quatro motores 
turbo-hélice que lembram plataformas da Segunda Guerra Mundial, como o B-29 Stratofortress. Mas quando o 
chefe de aerodinâmica da Boeing, George Schairer, mostrou seus projetos ao chefe de desenvolvimento de 
bombardeiros da USAF, coronel Pete Warden, o coronel não ficou impressionado.

Na Operação Iraqi Freedom, os B-52s lançaram 
mísseis de cruzeiro convencionais AGM-86C em 
alvos de distâncias distantes, provando que o bom-
bardeiro poderia ser alavancado para muito mais do 
que lançar bombas diretamente sobre um alvo.
Em setembro de 2021, o B-52 ganhou outra nova vida 
útil na forma de um contrato do Programa de Substi-
tuição de Motores Comerciais de US$ 2,6 bilhões 
concedido à Rolls-Royce para substituir seus moto-
res TF33 da década de 1960 por novos F130s que o 
manterão voando no 2050 – o que significa que o 
B-52 provavelmente ainda estará em serviço mais 
de cem anos após seu primeiro voo. 

MUDANDO A HISTÓRIA EM UM FINAL DE SEMANA
Em julho de 1948, a Boeing recebeu um contrato da 
ainda nova Força Aérea dos EUA para projetar e 
construir um novo bombardeiro pesado. Embora o 
primeiro caça a jato tenha entrado em serviço três 
anos antes, o Lockheed P-80 Shooting Star, os moto-
res turbojato ainda estavam em sua infância na 
época. 
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bombardeiros da USAF, coronel Pete Warden, o coro-
nel não ficou impressionado.
Tecnicamente falando, Warden não tinha autoridade 
para dizer à equipe da Boeing para descartar seu 
projeto de bombardeiro turbo-hélice. No entanto, ele 
também estava ciente de que, apesar de alguma 
resistência dentro da Força Aérea dos EUA em geral, 
generais poderosos como o lendário Curtis LeMay 
(então comandante do Comando Aéreo Estratégico) 
e Kenneth Bonner Wolfe, do Comando de Material 
Aéreo, acreditavam que jatos bombardeiros de asa 
enflechada eram o futuro. Warden estava inclinado a 
concordar.
 Warden sugeriu à equipe da Boeing que eles elimi-
nassem seu projeto e voltassem a ele com um novo 
que incluísse motores turbojato. Do ponto de vista do 
design, ele estava efetivamente pedindo a Schairer 
que começasse do zero. Em um golpe de sorte para a 
Boeing, e sem o conhecimento de Warden na época, 
Schairer estava carregando algum trabalho que ele 
já havia feito sobre a possibilidade de um bombar-
deiro a jato em sua pasta, dando-lhe base suficiente 
para pensar um redesenho pode ser possível.

Então Schairer ligou para Ed Wells, vice-presidente 
de engenharia da Boeing, para transmitir o pedido de 
Warden. Wells pegou um voo e chegou a Dayton 
naquela noite, juntando-se a Schairer e os engenhei-
ros Art Carlsen e Vaughn Blumenthal no Hotel.
Os projetistas do B-52 (da esquerda para a direita): 
George Schairer, Vaughn Blumenthal, Maynard 
Pennell, Ed Wells, Art Carlsen e Bob Withington (não 
retratado nesta foto).
Os quatro homens mergulharam nos primeiros dados 
que Schairier tinha em mãos e rapidamente redese-
nharam o B-Os quatro homens mergulharam nos 
primeiros dados que Schairier tinha em mãos e rapi-
damente redesenharam o B-52 para incorporar 
motores turbojato em uma aeronave de asa reta 
praticamente inalterada. Na manhã seguinte, que 
por acaso era uma sexta-feira, a equipe da Boeing 
voltou com seu novo projeto B-52 a jato, apenas para 
descobrir que Warden não se impressionou. 
“Acho que você não foi longe o suficiente”, disse 
Warden à equipe.
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Na manhã seguinte, Schairer deixou o quarto abafado do hotel para visitar uma loja de hobby local. Ele pegou 
um pouco de madeira balsa, cola, ferramentas de escultura e tinta prateada enquanto Wells se esforçava para 
começar os desenhos legítimos do projeto da aeronave. O resto da tripulação teve que lutar com cálculos para 
avaliar o peso da aeronave e o desempenho projetado.
No domingo, a equipe compilou uma proposta completa que eles entregaram a um estenógrafo local para dati-
lografar uma cópia nova. Na manhã de segunda-feira, eles voltaram ao escritório de Warden com não apenas 
uma proposta B-52 de 33 páginas totalmente realizada, mas um modelo prateado de 35 centímetros feito à mão 
do próprio bombardeiro. Warden imediatamente adotou o design do fim de semana.
“Agora temos um avião”, disse ele. “Este é o B-52.”

Apenas quatro anos depois, o primeiro B-52 subiria aos céus… quase exatamente como o pequeno modelo e a 
coleção de desenhos que a lendária equipe da Boeing montou em apenas 48 horas no histórico Hotel Van Cleve 
em Dayton, Ohio. (cavok.com.br)

“Vamos ver o que podemos fazer”, disse Wells ao 
coronel ao meio-dia de sexta-feira. “Estaremos de 
volta na segunda-feira de manhã.” 
Felizmente para a equipe de design, a Boeing tinha 
mais dois designers de ponta em Dayton em outros 
negócios naquela semana: Bob Withington, que 
desempenhou um papel no projeto de asa enflecha-
da alavancado pelo B-47, e Maynard Pennell, que foi 
o gerente assistente do histórico programa B-29. Os 
dois logo se juntaram a Schairer, Wells, Carlsen e 
Blumenthal no quarto de hotel cada vez mais aperta-
do, despejando esboços e cálculos matemáticos 
rapidamente rabiscados. Os computadores não se 
tornariam uma faceta comum do design de aviação 
nas próximas décadas. Coube a esses seis homens e 
sua inteligência projetar um bombardeiro inteira-
mente novo… e eles tinham apenas 48 horas para 
fazê-lo.
No final da noite de sexta-feira, o novo bombardeiro 
B-52 já estava entrando em foco. Esta aeronave 
carregava uma enorme envergadura de 56 metros, 
recuada da fuselagem em um ângulo de 35 graus. 
Adornando essas asas enormes no lugar dos quatro 
motores turboélice originalmente planejados esta-
vam oito novos turbojatos.
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Emissão CPA – 08
Revalidação – 19
ICPA - 02
Transição - 03
Total – 35

OBSERVAÇÕES:
Atualizados - 22
Exigências (não cumpridas) – 03
Em trâmite - 10

BALANÇO DE PROCESSOS DE OUTUBRO:
19 - Novos sócios em outubro:
Francarjo Almeida Loyola - Nova Iguaçu/RJ
Marcilio de Oliveira Matos - Ubiratã/PR
Eduardo Sbaraini - Curitiba/PR
larson xavier dos santos - Glória de Dourados/MS
Paulo Henrique Ribeiro Ferreira - Salvador/BA
Alexandre Henrique Linzmeyer- Rio Negrinho/SC
Raimundo Milhomem de Souza - Minaçu/GO
Thiago Duarte de Brito - São Bernardo do Campo/SP
Wagner de Brito - São Bernardo do Campo/SP
Claudemir Tezoni - Joinville/SC
Marcio Antonio Dias Junior - Vila Velha/ES
Oscar Ganzenmüller Junior - Joinville/SC
Andre Luiz Dias - Curitiba/PR
Ricardo Pfützenreuter - Tubarão/SC
Maxwell dos Reis - Ipatinga/MG
Cleuzi Salete Duarte da Silva - Redenção/PA
Sergio David Santiago Pena Gatica - Campinas/SP
Osvaldino Xavier de Oliveira Filho - Brasília/DF
Ricardo Adônis Pacheco - Itapema/SC

NOVOS PILOTOS CPA EM OUTUBRO
FORMADO EM ESCOLA CREDENCIADA ABUL
Hugo Tayrone da silva - João Pessoa/PB 

FORMADOS EM CIAC – ANAC
Alessandro Palladino - Ilhéus/BA
Paulo Magalhães de Lima - Mogi Mirim/SP
Elnatã Levi da Costa - Porto Seguro/BA
PARABÉNS AOS NOVOS PILOTOS! BONS VOOS!

NOTÍCIAS ABUL
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A Airbus abriu um novo capítulo de aviação sustentá-
vel na China como um A320neo para a China Eastern 
Airlines – pela primeira vez alimentado por uma 
mistura de combustível de aviação sustentável (SAF) 
de cinco por cento – decolou de seu Airbus Delivery 
Center em Tianjin.
O SAF (Sustainable Aviation Fuel ou combustível 
sustentável de aviação) é um combustível de avia-
ção produzido de forma sustentável, feito de maté-
rias-primas que variam de gordura, óleo de cozinha e 
graxa oriundos de resíduos orgânicos e florestais. 
Comparado ao combustível fóssil de aviação, o SAF 
demonstrou resultar em uma redução de até 80% 
nas emissões de CO 2 em todo o ciclo de vida do SAF, 
se tornando um facilitador fundamental para contri-
buir para a descarbonização da aviação. 

Curiosamente, o SAF para os voos de entrega na 
China é produzido localmente a partir de óleo de 
cozinha usado pela SINOPEC Zhenhai Refining & 
Chemical Company, fabricante estatal na China. É o 
primeiro lote de SAF chinês fabricado pela única 
instalação chinesa certificada.Atualmente, todas 
as aeronaves comerciais da Airbus são capazes de 
voar com uma mistura de até 50% de SAF misturada 
com querosene e devem ser capazes de usar 100% 
de SAF em voo até o final desta década. Desde 
março de 2021, a Airbus realizou com sucesso 100% 
de voos de teste SAF em aeronaves A319neo, A350 e 
A380. (aeroflap.com.br) 
ser capazes de usar 100% de SAF em voo até o final 
desta década. Desde março de 2021, a Airbus reali-
zou com sucesso 100% de voos de teste SAF em 
aeronaves A319neo, A350 e A380. (aeroflap.com.br) 

Airbus entrega na 
China primeiro avião 
com combustível a 
base de óleo de cozinha

curiosidades
notícias e informação
Siga nosso perfil no Instagram e
no Facebook

abul.oficial abul.ultraleves
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Dia 01  Osmar De Almeida Pacca
             Haig Artur Berberian
             Augusto Rogério De Menezes E Souza
             Marcos Sabadin
             Delano Roldão De Alvarenga Ribeiro
Dia 02  José Antonio Cardoso De Oliveira
Dia 03  Antônio Celso Queiroz Borborema
Dia 04  Ibraim Menegon
Dia 05  Airton Pedreca
             Guy De Ferran Correa Da Costa
Dia 06  Genivaldo Fonseca
             Genevaldo Maiolini
             Gilson Da Silva De Andrade
Dia 07  Legis Pereira Schwartsburd
             Nedio Marques Da Rocha
Dia 08  João Roberto Alves Da Rosa
             Marco Antonio Alasmar
             Marcelo Theodoro Da Silva
             Aureliano Albuquerque Amorim
             Cristian Mendes Da Silva
             Fabio Fontenele Teles
             Paulo Magalhães De Lima
Dia 09  Gustavo Avelino Correa
Dia 10  Antonio Carlos Barradas Da Motta
             Luiz Eduardo Silva Oliveira
Dia 11  Antônio Joaquim Carvalho Guimarães
             Fernando Liborio Antunes Teixeira
             Paulo Bento Spindola
             Pedro De Luna Freire Duque
Dia 12  Sergio Goretkin
             Marcel Pinto De Oliveira
Dia 13  André Luís Lawrence Leite
              Paulo Victor Vaz De Souza
Dia 14  Antonio Batista Rodrigues Neto
Dia 15  Alessandro Julio Do Amaral Rocha
             Mateus Maciel Da Silva
Dia 16  José Hartt Barbosa Leite
             Leonidas De Miranda Correa Filho
             Max Marin Wirth
Dia 18  Cassio Lisandro Telles
             Antonio Sergio Gerondoli Campista
Dia 19  José Santiago De Paulo
             Renato Mintz
             Felipe Lins Fabbriani
             Joannes Franciscus Delbin Steltenpool

Dia 20  Edgar Silva Costa
             José Armando Correa Da Fonseca
             Adilson Aparecido De Lira
Dia 21  Elias Neves Da Silva
             Victor Jorge Matos
Dia 22  Luiz Carlos Dos Santos Moreira
Dia 24  Abel Silveira Gomes
             Luis Carlos Silva De Moraes
             Ruberval Da Silva Rocha
Dia 25  Antonio Ronaldo Visnadi
Dia 26  Angelo Serafim Chiamulera
             Milton Cesar Vicentin
             Cassiano Brum Silva
Dia 27  Marino Beckert
             Osmar Menezes Tironi
             Henrique Nazareth De Almeida
Dia 28  Benedicto Ferreira De Barros Vasconcellos 
Neto
             Carlos Amilcar Da Costa
             Wilson Dimas Alves Vieira
             Leonardo Guilherme Luiz Bezerra
             Daniel Do Prado Ferreira Pinto
             Lucas Luiz Beletti Kamers
Dia 29  Marcelo Camara De Rezende
             Fábio Luiz Passaia
             Jose Americano De Brito
Dia 30  Pedro Carlos Feijó Sidou
             Guido Santos De Almeida Junior
             Eduardo Gunther Montero
             José Luiz Capalbo
             Alexandre Schmitt Dos Santos
             Luciano De Mendonça Fonseca
             Olavo Santilli Ekman Simôes Filho

SÓCIOS ANIVERSARIANTES
DE NOVEMBRO

saúde, prosperidade
paz e muito anos
de vida. Parabéns!



COLABORADORES ANIVERSARIANTES
DE NOVEMBRO
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Dia 01  RTABUL,CCABUL Bilmar Dias Pereira
             RRABUL,CCABUL Paulo Rogério Ortega
Dia 02  MCABUL Gerson Richter Minhoto
             CCABUL Felipe Waldeck De Vianna
Dia 04  RRABUL,MCABUL Tomás Edson Andrade Da 
Cunha
             MCABUL Indonesio Calegari
             RRABUL,RTABUL Lupércio Borges De Oliveira
Dia 06  CCABUL Thales Sampaio Joffily
             CCABUL Charles Da Silva Verão Junior
Dia 07  MCABUL Wilson Martin Neubauer
             CCABUL Nedmar Soares Da Silveira
             CCABULTiago Hunsche Pinto Ribeiro
Dia 08  CCABUL João Roberto Alves Da Rosa
Dia 10  CCABUL Wellington Tisian
Dia 11  RTABUL,CCABUL Antônio Joaquim Carvalho 
Guimarães
             CCABUL Alex Oliveira Vasconcellos De Assis
Dia 12  CCABUL Dirceu Spies
             CCABUL Roberto Antonio Sampaio Gallas 
Filho
Dia 13  MCABUL Gabino Peixoto Miranda

Dia 18  RTABUL Luis Antônio Panceri
             MCABUL Luiz Alberto De Macedo
             MCABUL André Morais E Silva
Dia 19  RRABUL José Santiago De Paulo
             CCABUL Samuel Agésse
Dia 20  CCABUL José Felipe Silva
             RTABUL,CCABUL Edgar Silva Costa
Dia 21  RTABUL Cesar Roberto Stoll
             RTABUL Leonardo Sardinha De Azeredo
Dia 22  DELABUL,CCABUL Marcos Benitez De Oliveira
Dia 23  CCABUL Luiz Alberto Rodrigues Felicio
Dia 24  CCABUL Vitor José Moreira Dos Santos Junior
Dia 25  MCABUL Laedmo Ponciano De Azevedo 
             CCABUL João Admilson Garcia Coracini
Dia 27  MCABUL Antônio Herminio Bezerra Resende
             MCABUL Fernando Gritsch Sanchis
Dia 28  MCABUL José Alberto Coelho Paz
             RRABUL Benedicto Ferreira De Barros Vascon-
cellos Neto
Dia 29  RRABUL Rogério Carlos Sabbag
Dia 30  MCABUL José Luiz Capalbo
             CCABUL Cristiano De Souza Roldão

saúde, prosperidade
paz e muito anos
de vida. Parabéns!

Você segue a ABUL nas redes sociais? 
Está bombando, confira!
Mais de 12.400 seguidores no Instagran e 
5.600 no facebook.
Falta você nosso associado. 
Siga, curta, comente, interaja! 
Divulgue nossa aviação desportiva

abul.oficial abul.ultraleves
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ABUL CONVÊNIOS
Facilidade e benefícios p/

associados. Mais de 49 empresas com
inúmeras vantagens.



www.abul.org.br boletim informativo / edição 030 / outubro 2022 19

Anuncie aqui!

+ de 4 mil visualizações mês

Divulgue sua empresa e seus negócios em nosso site, revista e 
boletins informativos da ABUL

Banners de vários tamanhos e valores. O aerodesporto 
espera por sua marca!
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Diretoria: Contatos:
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

(21) 98487-8003

(21) 98487-7749 

(21) 98487-7999

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 Executivo - secretario@abul.org.br

Boletim
Informativo


