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POR QUAL MOTIVO ALGUNS AVIÕES 
DEIXAM RASTROS NOS CÉUS?
Provavelmente em algum momento 
da sua vida, você já observou o céu 
e viu um enorme rastro após a pas-
sagem de uma aeronave. Porém, 
poucos sabem os motivos para o 
acontecimento desse fenômeno 
que, por muitas vezes, acaba pas-
sando despercebido ou até mesmo 
sendo considerado por alguma 
teoria da conspiração.
Conhecidos como contrails (rastro 
de inversão do avião, em portu-
guês), esses rastros surgem quando 
os aviões sobrevoam em altitudes 
que variam de 35.000 a 40.000 pés, 
momento em que o ar quente, 
expelido pelos motores a jato, entra 
em contato com a baixa tempera-
tura atmosférica ao redor da aero-
nave, criando assim, uma espécie 
de nuvem artificial.
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sagem de uma aeronave. Porém, 
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teoria da conspiração.
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de nuvem artificial.
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Mesmo com o amplo conhecimento cientí-
fico sobre os contrails, este fenômeno 
ainda é tratado como algo prejudicial por 
conta de uma teoria da conspiração deno-
minada chemtrail (do inglês, Chemical trail: 
‘trilha química’), ao afirmar que estes 
rastros deixados por alguns aviões pulveri-
zam agentes químicos prejudicais aos 
seres humanos. 
Os primeiros contrails foram descobertos 
na década de 1920 durante os voos de alta 
altitude, inclusive, avistar rastros de con-
trails durante a Segunda Guerra Mundial, 
significava que o pior estava por vir, já que 
os bombardeiros sobrevoavam em altitu-
des extremas para não serem vistos ou 
interceptados por outros aviões.
Além de causar pânico para os habitantes 
da Europa durante a segunda guerra, as 
trilhas dos contrails acabavam atrapa-
lhando a navegação das aeronaves 
durante a guerra devido as suas forma-
ções maciças, ao ponto de inviabilizar o 
avistamento de localizações estratégicas 
e alvos inimigos, inclusive com relatos (ape-
sar de raros) de colisões de aeronaves por 
conta da baixa visibilidade.

Ainda que os contrails sejam formados 
pela condensação da água até o seu con-
gelamento, existem três tipos de trilhas 
que se diferem apenas em relação a sua 
duração de tempo visível por conta da 
massa de ar. 
Estes contrails geralmente aparecem com 
uma pequena trilha atrás da aeronave, 
desaparecendo rapidamente ao ponto de 
passar despercebido e com a duração de 
poucos minutos. 
Neste cenário, a massa de ar ao redor da 
aeronave está bastante seca e acompa-
nhada por uma pequena quantidade de 
vapor de água, para formar o contrail de 
desaparecimento instantâneo.
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Responsáveis por apresentar extensas 
trilhas brancas ao ponto de ficarem 
visíveis por longos minutos ou até horas 
após a passagem de um avião, este tipo 
de contrail necessita de uma atmosfera 
bastante úmida, aliada a grandes quanti-
dades de vapor e núcleos de água para a 
sua formação. A sua longa duração só é 
possível por conta da alta umidade, pois o 
gelo leva um maior tempo para sublimar, 
justificando o seu maior tempo de visibili-
dade na atmosfera. da Europa durante a 
segunda guerra, as trilhas dos contrails 
acabavam atrapalhando a navegação 
das aeronaves durante a guerra devido as 
suas formações maciças, ao ponto de 
inviabilizar o avistamento de localizações 
estratégicas e alvos inimigos, inclusive com 
relatos (apesar de raros) de colisões de 
aeronaves por conta da baixa visibilidade.

Apesar de possuírem a mesma formação 
com a variedade do contrail sem espalha-
mento, este se difere por conta da sua pro-
pagação ocorrer em atmosferas que estão 
com a massa de ar instável e turbulenta, 
fazendo com que as linhas densas se dissi-
pem e se espalhem por uma ampla área.
Apesar de um amplo debate sobre alguns 
especialistas considerarem estes vórtices 
um tipo de contrail e outros não. Estes 
rastros oriundos das pontas das asas ocor-
rem na maioria das vezes durante condi-
ções meteorológicas específicas, como em 
dias frios e nublados.
Em especial, essas trilhas de vapor se 
formam na parte traseira da ponta das 
asas quando as aeronaves estão realizan-
do o procedimento de pousos e decola-
gens por conta da diminuição da pressão 
sobre a asa, fenômeno que possui ligação 
direta com a força para manter a aerona-
ve em sustentação, logo, o processo da 
formação desses rastros se difere em com-
paração aos tradicionais
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Apesar da maioria dos rastros gerados pelas aeronaves possuírem apenas cor branca, 
algumas pessoas possuem a sorte de flagrar esses rastros com um efeito colorido.
De acordo com o Contrail Science, o rastro iridescente ocorre quando a pressão do ar e 
a temperatura sobre as asas caem drasticamente, fazendo com que o vapor d’água se 
congele em tamanhos diferentes. Logo, as gotículas de água congeladas refratam a luz 
em diferentes comprimentos de acordo com a posição do sol, proporcionando um 
efeito de refração da luz e, assim, um rastro parecido com um arco-íris surge atrás do 
avião.

Apesar da maioria dos rastros gerados pelas aeronaves possuírem apenas cor branca, 
algumas pessoas possuem a sorte de flagrar esses rastros com um efeito colorido.
De acordo com o Contrail Science, o rastro iridescente ocorre quando a pressão do ar e 
a temperatura sobre as asas caem drasticamente, fazendo com que o vapor d’água se 
congele em tamanhos diferentes. Logo, as gotículas de água congeladas refratam a luz 
em diferentes comprimentos de acordo com a posição do sol, proporcionando um 
efeito de refração da luz e, assim, um rastro parecido com um arco-íris surge atrás do 
avião.

Considerado incomum, a Instabilidade de Crow acontece por conta de um vórtice 
oriundo da ponta da asa que interage com os contrails dos motores, produzindo distor-
ções visíveis na forma final.
Durante este fenômeno, um par de vórtices contra rotativos atuam uns sobre os outros, 
amplificando pequenas distorções sinusoidais, resultando em ondas simétricas ou 
antissimétricas, dependendo da natureza da perturbação inicial.
Por fim, independentemente do tipo de contrail, tal fenômeno pode resultar em regis-
tros fotográficos incríveis. (aeroflap.com.br)
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O novo "carro voador" de Franky Zapata 
estará disponível para fins militares e civis, 
incluindo o lazer do público geral
A ficção científica sempre nos prometeu 
carros voadores - e um novo projeto pode 
ter chegado à altura da nossa imaginação. 
O JetRacer é mais um veículo aéreo de 
Franky Zapata, piloto francês de veículos 
aquáticos, e pode ser considerado o 
primeiro "carro voador" que estará disponí-
vel para o público geral.
Esse veículo sem superfície de elevação 
entra na classe dos VTOLs, ou seja, é uma 
aeronave de decolagem e aterrissagem 
vertical.
Ele tem apenas um assento no estilo "carro 
de corrida" com dez motores micro-turbo-
jato ao seu redor.
Inclusive, são do mesmo modelo que 
Zapata equipou uma antiga invenção, o 
Flyboard Air.
De acordo com as informações oficiais, 
dois desses motores podem parar de fun-
cionar antes que as capacidades de voo 
sejam afetadas. 

Não temos testes práticos ainda, mas o 
JetRacer promete velocidades de até 250 
quilômetros por hora em altitudes de até 
3.000 metros - tudo isso está marcado 
como "desempenho previsto" na página 
oficial do "carro voador". Sua capacidade 
máxima de peso são 200 quilos
O JetRacer estará disponível "para fins 
civis e militares" e pode ser controlado 
remotamente. Como o site oficial descre-
ve, "suas principais características são 
velocidade máxima e alta manobrabilida-
de, ao custo de um alcance relativamente 
curto". 
No site da Zapata, você pode se candida-
tar para ser uma das 100 pessoas que par-
ticiparão de testes de seleção do JetRacer. 
Desse total, 25 participantes serão selecio-
nados para a campanha de testes de voo 
do JetRacer nos Estados Unidos. Questões 
como preço do VTOL não foram divulga-
dos ainda. (mundoconectado.com.br)

JetRacer leva uma pessoa até 
3.000m de altura a 250km/h 
e faz flips no ar.

JetRacer



www.abul.org.br boletim informativo / edição 031 / NOV 2022 06

Operações rápidas, eficientes, sustentáveis e silenciosas poderão criar uma nova 
conectividade dentro de grandes áreas urbanas, entre cidades, de regiões rurais para 
cidades e entre áreas rurais
A Berg Insight, fornecedora líder mundial de pesquisa de mercado de IoT, divulgou 
novas descobertas sobre o mercado de aeronaves elétricas e eVTOLs, os veículos 
elétricos de decolagem e pouso vertical.
Existem hoje muitos projetos industriais de grande escala em desenvolvimento com o 
objetivo de desenvolver aeronaves e eVTOLs baseados em eletricidade. Ao mesmo 
tempo, a eletrificação da indústria da aviação representa um desafio, pois a indústria 
é fortemente regulamentada e tem um forte compromisso com operações seguras e 
sistemas redundantes.

AERONAVES ELÉTRICAS E EVTOLS ABRIRÃO 
CAMINHO PARA UM FUTURO MAIS VERDE 
E DE MAIOR MOBILIDADE
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O mercado de aeronaves elétricas e eVTOLs provavelmente será, por muitos anos, mais 
sobre alto valor do que sobre volume. O grande número de incertezas daqui para frente 
abre muitos cenários possíveis no longo prazo.”
Henrik Littorin, autor do relatório.
Prevê-se que o alcance do voo seja limitado nas primeiras décadas, mas devido a opera-
ções rápidas, eficientes, sustentáveis e silenciosas, eles poderão criar uma nova conecti-
vidade dentro de grandes áreas urbanas, entre cidades, de regiões rurais para cidades e 
entre áreas rurais.
Existem centenas de conceitos de eVTOL sendo desenvolvidos em todo o mundo, tanto 
para uso comercial quanto privado. Muitos deles são veículos de grande porte com enver-
gadura de até 15 metros, algo que precisa ser considerado no desenvolvimento de infraes-
trutura terrestre, além de trabalhar com planejamento urbano, processamento de passa-
geiros e questões de segurança. Exemplos de fornecedores de eVTOL incluem Archer, 
Beta Technologies, Ehang, Eve Air Mobility, Joby Aviation, Lilium, Volocopter, Vertical Aeros-
pace e Wisk.

O modelo alemão 
de aeronave elétrica tem 
espaço para 6 passageiros



Carro voador completa 
primeiro voo público em 
Dubai.
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Antes de 2030, os primeiros eVTOLs tripula-
dos provavelmente estarão em operação 
comercial. Entre 2031 e 2035, o ecossistema 
e a aceitação se desenvolverão ainda 
mais e cerca de 20 mil veículos serão colo-
cados em operação em todo o mundo 
durante o período. De 2036 até 2050, proje-
tam-se quase 60 mil entregas em um 
cenário médio.
“Em nosso cenário mais positivo, chega-
mos à conclusão de que as entregas 
podem chegar a 150 mil veículos entre 2025 
e 2050. Este cenário é baseado em um am-
biente regulatório favorável onde o geren-
ciamento do espaço aéreo de longo prazo 
foi resolvido, bem como a aprovação de 
voos autônomos.”
Henrik Litorin.
Há também um mercado para eVTOLs 
privados. Ao assumir condições favoráveis, 
as remessas atingirão até 300 mil veículos 
entre 2025 e 2050. A maioria deles será de 
dois lugares pequenos. Todos esses veícu-
los precisarão de aviônicos avançados, 
conectividade e tecnologia de prevenção 
e detecção, mas ao mesmo tempo preci-
sam ser soluções econômicas. Uma com-
binação complicada, pois as exigências 
regulatórias serão muito rígidas.

Levará alguns anos até que a primeira 
aeronave comercial certificada esteja 
pronta para produção. A previsão é basea-
da em um tamanho de aeronave de 6 a 19 
assentos para aeronaves movidas a bate-
ria e 19 a 90 assentos para aeronaves mo-
vidas a hidrogênio (célula de combustível). 
Isso exclui os menores tipos de aeronaves 
que provavelmente serão usadas por, por 
exemplo, escolas de voo. 
Devido ao complexo caminho de certifica-
ção e à dependência de novas infraestru-
turas terrestres e de carregamento, 
apenas algumas centenas de aeronaves 
estão previstas para serem entregues 
antes de 2030. No período de cinco anos 
entre 2031 e 2035, cerca de mil aeronaves 
estão previstas para serem entregues no 
cenário intermediário.
Parte do mercado endereçável para aero-
naves elétricas baseia-se na substituição 
da frota atual de aeronaves pequenas. 
Levará tempo para desenvolver a capaci-
dade de produção e resolver os desafios 
da infraestrutura terrestre, mas com siste-
mas de propulsão mais 
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eficientes, o caso de uso e a economia parecem favoráveis a longo prazo. A Berg Insight 
estima entregas de 18 mil a 25 mil aeronaves elétricas entre 2036 e 2050.
Aeronaves elétricas e eVTOLs (para uso comercial e privado) precisarão ser equipadas 
com tecnologias avançadas de conectividade. A conectividade celular é uma das tecno-
logias de destaque disponíveis para apoiar os casos de uso em áreas urbanas. O próximo 
padrão LDACS (L-band Digital Aeronautical Communications System) é um link de dados 
terrestre seguro, escalável e eficiente em espectro para aviação civil e um sistema de 
banda larga celular com suporte para o padrão IPv6. Os sistemas de satélite também 
podem complementar as arquiteturas terrestres, particularmente as constelações de 
satélites LEO (Low Earth Orbit).
“O número de veículos conectados decolará a partir de 2030 e depois aumentará de 
forma constante. Estimamos quase 75 mil veículos conectados para uso de passageiros já 
em 2035 e entre 350 mil e 450 mil em 2050. Muitos deles são eVTOLs menores e de proprie-
dade privada.” (mundogeo.com)

A XPENG AEROHT promoveu, nesta segunda-feira
(10), o primeiro voo público de seu carro voador 
elétrico, o XPENG X2, em Dubai. A companhia chinesa 
executou o voo não tripulado do veículo no Skydive 
Dubai, sob o olhar de 150 testemunhas convidadas. 
Entre elas havia autoridades do 
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Departamento de Economia e Turismo e da Câmara de Comércio Internacional de Dubai, 
assim como membros do Consulado Chinês no país.
O presidente da XPENG, Brian Gu, afirmou que a escolha de Dubai aconteceu por ela ser 
mundialmente conhecida como a "Cidade da Inovação". A Câmara de Comércio Interna-
cional de Dubai mostrou-se bastante ativa e interessada no projeto do carro voador, 
estando envolvida durante o todo o processo, prestando, inclusive, consultoria à XPENG. 
O órgão também viabilizou a permissão para que o teste ocorresse na cidade. 
Com o modelo, a proposta da XPENG AEROHT é avançar no setor de mobilidade, ofere-
cendo um veículo aéreo para o transporte de pessoas.
Movido por oito hélices, o XPENG X2 é a quinta geração de carros voadores de baixa 
altitude desenvolvidos pela XPENG AEROHT. Apresentado oficialmente no ano passado, 
o modelo conta com um design "em formato de lágrima" e com capacidade para duas 
pessoas. O modelo é capaz de operar de forma autônoma ou ser controlado manual-
mente.

O veículo voador não produz dióxido de carbono durante seu voo e é apontado pela em-
presa como o futuro do transporte urbano verde. "Será adequado para futuros voos 
urbanos de baixa altitude e é perfeito para viagens urbanas de curta distância, como 
passeios turísticos e transporte médico", descreve a XPENG AEROHT.
O XPENG X2 foi exibido no primeiro dia da GITEX GLOBAL 2022, uma das maiores feiras de 
tecnologia do mundo, que aconteceu no Dubai World Trade Centre de 10 a 14 de outubro. 
(mundoconectado.com.br)



Velocidade é vida e altitude é 
segurança de vida. Até hoje 
ninguém colidiu com o céu.
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A EHang, empresa chinesa de veículos 
aéreos autônomos, anunciou que vai con-
tribuir para o uso de sistema EGNOS (Euro-
pean Geostationary Navigation Overlay 
Service) em operações com eVTOLs, os 
veículos elétricos de decolagem e pouso 
vertical, sobre o território europeu.
O projeto batizado de Adoption in Multi-
copter VTOL Aircraft (SAMVA) é uma inicia-
tiva da União Europeia para implementar 
operações de Mobilidade Aérea Avançada 
(AAM, na sigla em inglês) e integração do 
espaço aéreo dentro do conceito U-Space. 
Além da EHang, outras empresas estão na 
empreitada, como Thales-Alenia Space, 
Eliance, Pildo Labs, Aeroports de Cata-
lunya, entre outras.
Nesse sentido, a EHang vai estabelecer em 
conjunto com a Aeroports de Catalunya 
uma base operacional no aeroporto de 
Lleida-Alguaire, a 150 quilômetros de Bar-
celona, na Espanha, para conduzir ensaios 
em voo com o protótipo do EH216. 

O objetivo é utilizar o EGNOS para verificar 
como o sistema pode auxiliar e otimizar os 
voos com eVTOLs no continente. 
“O projeto SAMVA liberará os recursos do 
EGNOS a bordo do EH216 AAV da EHang 
para fornecer orientação de navegação 
precisa e apoiar a integração do espaço 
aéreo U-Space. Nossa participação neste 
projeto reflete o progresso significativo que 
fizemos no exterior com nossas tecnolo-
gias líderes do setor à medida que nossa 
presença global se expande. Com isso, a 
EHang continuará avançando no desen-
volvimento inovador da Mobilidade Aérea 
Avançada segura e sustentável com par-
ceiros globais e criará uma vida melhor 
para todos.” (mundogeo.com)

EHang vai usar EGNOS em voos 
de testes com eVTOLs 
na Espanha
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A segunda edição da Aviatrade, entre os 
dias 9 e 10 de novembro, trouxe importan-
tes novidades para o segmento de avia-
ção. Uma delas foi a apresentação oficial 
para o mercado brasileiro da P2010TDI, 
aeronave pioneira no mercado, com 
motor a diesel.
“Foi a introdução da aeronave ao merca-
do brasileiro e também da estrutura da 
empresa no Brasil, incluindo vendas e ma-
nutenção, segurança, 

desempenho e inovação”, disse Gervásio Tanabe, sócio diretor da Tecnam Aircraft.
A segunda edição da Aviatrade contou com a participação de empresas como Aeros-
tore Aviation, Blue SKY Network, Azul Conecta, Aerotrading, X5 company e F/List. O 
evento aconteceu mais uma vez no Aeroporto de Jundiaí e tem como foco o mercado 
de aeronaves monomotor, leve e desportiva da aviação geral. Os visitantes também 
poderam fazer voos de demonstração de aeronaves de fabricantes nacionais e inter-
nacionais.
A Aviatrade é o lugar perfeito para quem deseja comprar a primeira aeronave ou 
acaba de ingressar no mercado de aviação. Pois haverá estandes de empresas espe-
cializadas em diversos segmentos como upgrade de aviônicos, remodelagem de inte-
rior, limpeza especializada, hangaragem, treinamento específico para a tripulação.
(aeroflap.com.br) 

Voo de 
instrução

AVIATRADE: AVIÃO MOVIDO A DIESEL

ABUL
Credencie sua escola de voo 
aerodesportivo - CPA

www.abul.org.br
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P51 mustang do 
lendário esquadrão 
negro volta a voar

O P-51C Mustang que homenageia os Tuskegee Airmen, o esquadrão de pilotos negros da 
força aérea do Exército dos EUA (USAAF, na sigla em inglês), retomou seus voos. O históri-
co caça pertencente a Commemorative Air Force (CAF), a instituição de preservação da 
memória da aviação militar norte-americana, passou por um complexo processo de 
reparos ao lingo dos últimos meses.
O avião sofreu uma série de avarias após sair da pista no aeroporto internacional de 
Tallahassee (TLH), incluindo trem de pouso e uma das asas. Todo o processo de recupe-
ração ocorreu na unidade da AirCorps Aviation, em Bemidji, no estado de Minensota. A 
empresa se destaca pelo suporte a aeronaves clássicas, sobretudo de modelos da 
Segunda Guerra Mundial.
O P-51C do CAF ostenta a icônica cauda vermelha, cores que identificavam os Tuskegee 
Airmen, e se tornou um dos aviões mais admirados nas apresentações e eventos aero-
náuticos nos Estados Unidos. Após a manutenção, que exigiu inclusive um rebalancea-
mento da hélice, o avião participou da exposição Rise Above, no New England Air 
Museum, no estado do Connecticut. (aeromagazine.uol.com.br)

O extraordinário só pode ser percebido quando se 
voa além dos sonhos
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operacionais
de Novembro

NOVOS SÓCIOS

NOME LOCALIDADE
Henrique Fleischmann Rio Negrinho/SC
Guilherme Eduardo Allage Joinville/SC
Marcelo Leichsenring Canoas/RS
José Augusto Crepaldi Affonso Brasília/DF
Francisco Sergio Menescl de Macedo Fortaleza/CE
Fernando Madeira Garcia Catanduva/SP
Joziani Kuster São José dos Campos/SP
Fellipe Stühler Rio do Sul/SC
Bruno Cesar Fernandes de Souza Rio de Janeiro/RJ
Mauricio Morenilla Junior Mairiporã/SP
Denis Evaristo da Cruz Curitiba/PR
Edison Jacob Netto Lauro de Freitas/BA
Frederico Arnaldo P Filho Concórdia/SC
Wander Luis de Melo Palotina/PR
Marciano Weber Mercedes/PR
Tasso Torres de Vasconcelos Natal/RN
Wesley Alves Queiroz São José dos Campos/SP
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Notícias da
ABUL
Informações e comemorações

NOVOS COLABORADORES

Parabéns aos novos pilotos! Bons voos!

NOVOS PILOTOS CPA - FORMADOS EM ESCOLA ABUL 

NOME LOCALIDADE
João Batista Poubel
Evaldo Barbosa Fires CCABUL - S. Sebastião do Passé/BA 

CCABUL - Niterói/RJ

NOME LOCALIDADE

Ronaldo Ragon Vargem Grande PTA/SP
Fabio Cesar Bozelli Votorantim/SP
José Edson Pinheiro Junior Fortaleza/CE

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

abul.oficial abul.ultraleves
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A ABUL divulgou entre seus sócios e colaboradores, além 
de suas redes sociais a campanha de cidade candidata 
a sediar o próximo Encontro Nacional de Ultraleves, que 
deve acontecer em Julho de 2023.
Se você tem interesse em receber este grande evento da 
aviação aerodesportiva, faça contato conosco para tirar 
suas dúvidas e formalize sua candidatura pelo e-mail 
abul@abul.org.br. 

O prazo para a formalização é 20 de Dezembro.
Aguardamos seu contato

ENU
2023

Encontro 
Nacional de 
Ultraleves

Quer sediar o ENU? A oportunidade
é agora!
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Notícias da
ABUL
Informações e comemorações

Desta vez foi no sul do Brasil, em Santa Catari-
na!
A PROA SUL Escola de Aviação credencio-se 
junto a ABUL e é a mais nova de suas escolas 
de CPA – Certificado de Piloto Aerodesportivo.
Já são mais de 20 escolas espalhadas pelo 
país.
Acesse abul.org.br em Escola Credenciadas e 
veja a escola mais perto de você.
Parabéns aos Cmtes. Arthur Dianin e Bruno 
Torres pela dedicação e idealismo com o aero-
desporto.
Bons voos!

Sempre com foco em nossos associados e 
familiares, a ABUL fechou mais um convênio.
A Aviation Center está sediada no Rio de Janei-
ro e desde 1994 tem a sua disposição equipa-
mentos e serviços dos principais Dealers mun-
diais.
Visite nosso link de convênios em abul.org.br e 
confira os demais convênios que oferecem 
benefícios e facilidades aos sócios ABUL.

MAIS UMA ESCOLA DA ABUL

NOVO CONVÊNIO ABUL
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Aniversariantes
de Dezembro
Muitas felicidades e muitos anos de vida!

DIA ANIVERSARIANTE
01
01
01
01
01
01
01
02

Estevão Ruivo Sobrinho
Ewandro Andrade Moreira
Gustavo Azevedo Duarte
Gustavo Cardassi
Philipp Elmar Werner Klose
Fernando Coutinho De Freitas Jr.
Hugo Tayrone Da Silva
João Carlos Ferreira
Eloi Coelho Cerqueira
Bellini Balduino Fonseca
Marcelo Leichsenring
Ronaldo Rangon
Romar Gonçalves Ribeiro
Antônio Almeida Lira Junior
Mateus De Lima
Marco Antonio Santana

SÓCIOS

02
03
03
03
04
04
05
06

Dirceu Jose Cassarotti
Luiz Antero M. De Oliveira
Anderson Dornelas Cordeiro
Jaicemir Janúario Rosa
Willian Gabryel Moussa Vital
Geraldo Eduardo De Faria
Moacir José Da Silva
Sandro Carvalho De Moraes

06
07
07
07
07
08
08
08

Fabio Ramos Ribeiro
Cristian Roling

08
08

Getúlio Carlos Agostini
Ricardo Gonzalo Cabot

09
09

Camilo Botelho De Oliveira
Marciano Weber

09
09

Claudio Figueiredo Santiago
Alexandre Lourenço Almeida

10
10

Wagner Casagrande
Luiz Henrique Santos Vieira

10
10

DIA ANIVERSARIANTE
11
12
12
13
14
14
14
16

Alexander Nunes Da Silva
José Claudemy Tavares Soares
Anderson Stein
Ênio Antônio Vitalli
Ronaldo Sergio Santana Pereira
Claudio Ricardo A. Andrade
Eduardo Sbaraini
Marcos Gorresen Cardoso
Gilberto Joaquim G. Da Costa
Gerson Carlos Marchioni
Jonas Nogueira Lellis
Cassiano José De Luca Souza
Daniel Diego M. Gonçalves
Sérgio Antônio De Moura
Saulo Fernandes S.Santana
Pedro Paulo Reis Rebelles

16
16
17
17
18
19
19
19

Carlos Alberto Lima Da Silva
Fernando Afonso C. Peixoto
Renato Bosquiroli Santos Lima
Diogo Rafael Losso
José Ronaldo Barcellos
Hamilton Santiago Reis Junior
Luiz Carlos Martins Da Silva
Claudio Henrique De A. Souza

20
21
21
21
22
22
22
22

Carlos Alberto Demathé
Franco Landolina

23
24

Carlos Ernesto Dos Reis Lima
Gilmar Dos Santos Tiago

24
24

Stefano Mirandola
Erico Coutinho Dos Santos

24
26

Mario Aparecido Agostinho
Verne Callado

26
26

José Celso Callegari
Gerson Rodrigues Leonidas

27
27
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Aniversariantes
de Dezembro
Muitas felicidades e muitos anos de vida!

DIA ANIVERSARIANTE
27
28
28
29

Carlos Henrique Fructuoso
Francisco Carlos De Sousa
Marcelo Tomas
Andre Monteferrante

SÓCIOS

COLABORADORES

DIA ANIVERSARIANTE

DIA ANIVERSARIANTE DIA ANIVERSARIANTE

29
29
29

Douglas Soares Ribeiro
Leonaldo Formighieri
Cleuzi Salete D. Da Silva

CCABUL Daniel Gunter Fachini
MCABUL Fernando Coutinho De F. Jr.

01
01

RTABUL Jesiel Alexandre
CCABUL Luiz Paulo Kieling De Moraes

01
02

MCABUL Paulo Demenato
MCABUL Edmar Prince Soares

03
05

MCABUL Régis Cavini Ferreira
MCABUL Camilo Botelho De Oliveira

09
09

DELABUL Francisco R. Dos S. Filho
RTABUL Diogo Rafael Losso

20
21

RRABUL,RTABUL,CCABUL José R. Barcellos
CCABUL Ricardo P. Crivelenti Vilela

22
22

CCABUL Vagno Candido Salome
CCABUL Julio Cesar Da Silva Araujo

23
23

RTABUL Helidieber Graça
RTABUL Verne Callado

24
26

MCABUL Fernando B. Fonseca
DELABUL Jordy H. Barros Dos Santos

11
11

RTABUL Caio César Jardini Jordão
RRABUL,RTABUL,CCABUL Ênio A. Vitalli

12
13

MCABUL Marcus Vinicius Gontijo Maciel
MCABUL Ronaldo Sergio Santana Pereira

13
14

DELABUL Joni Dias Vargas
CCABUL Fabio Klafke

15
15

MCABUL Heron Belei De Oliveira
MCABUL Helio Augusto Pascoal Da Gama

16
17

CCABUL Manoel Heribaldo Ferreira Júnior
MCABUL Neilson Andrade De Paula

17
19

CCABUL Ivonaldo Da Silva Soares
RTABUL Ricardo Vieira Gomes

19
19

CCABUL William Da Cunha Silva
RTABUL Carlos Alberto Lima Da Silva

20
20

RRABUL,RTABUL José Celso Callegari27
RRABUL Alvaro Luiz Araujo Pereira29
MCABUL Luciano Gerolamo Gomes31
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No dia 18 de novembro, a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (ANAC) emitiu a 
primeira autorização de utilização de 
Diário de Bordo Eletrônico (eDB) voltada à 
aviação geral. O documento substitui o 
papel, permitindo compartilhamento de 
informações essenciais à operação aérea 
e melhor controle de manutenção da 
aeronave, garantindo atendimento às 

exigências dos manuais e maior segurança às operações. Trata-se da primeira autoriza-
ção emitida para aeronave privada sob regras do Regulamento Brasileiro da Aviação 
Civil n° 91 (clique no link para acessar). Já houve autorização voltada a operações regidas 
pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil n° 135 e pelo Regulamento Brasileiro da 
Aviação Civil n° 90 (clique nos links para acessar). A lista das soluções tecnológicas apro-
vadas pela ANAC pode ser encontrada na página do Programa de Transformação Digi-
tal (clique no link para acessar). Em relação às empresas aéreas, a digitalização traz 
diversos benefícios que vão desde a simples organização de dados e documentos até a 
fundamentação de decisões estratégicas, como composição de frota. A utilização dos 

Eventos aéreos
Novembro
Emoção e adremalina

ANAC AUTORIZA DIÁRIO DE BORDO ELETRÔNICO PARA 
AVIAÇÃO GERAL

NÓTÍCIAS ANAC
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 sistemas digitais deve ser previamente autorizada pela Agência e o interessado conta 
com apoio da ANAC durante todo o processo.
A ação faz parte do Programa de Transformação Digital, que foi lançado em julho de 
2022 para modernizar a aviação, auxiliando operadores aéreos e organizações de ma-
nutenção no processo de adoção de ferramentas eletrônicas e automatização.

O registro de voos na versão impressa da Caderneta Individual de Voo (CIV) deixará de 
ser obrigatório. Desta data em diante, todos os registros de voo serão feitos diretamente 
na CIV digital. A medida, incluída nas ações de otimização previstas no Programa Voo 
Simples da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), facilita os procedimentos de regis-
tro de voo para os pilotos.
A mudança foi obtida por meio de adaptações feitas no módulo de CIV do Sistema Inte-
grado de Informações da Aviação Civil (SACI), que permitem que procedimentos que só 
podiam ser lançados na CIV impressa agora possam ser registrados no documento digi-
tal. São eles:
* Lançamento de horas de voo para pilotos na função de segundo em comando quando 
a aeronave utilizada para realização do voo não demande, por projeto, a presença de 
piloto segundo em comando;
* Procedimento para registro de voos realizados em aeronaves estrangeiras;
* Procedimento de concessão de endosso para liberação de voo de navegação solo na 
formação de piloto privado (PP).
Dessa forma, todas as informações previstas e obrigatórias na CIV em papel agora 
também estarão na CIV Digital, trazendo ganhos de praticidade e segurança da infor-
mação para as operações da aviação civil.
Leia a IS 61.001E CIV Digital para se inteirar de mais detalhes.

Anuncie aqui!

 Voe CERTO, Voe SEGURO! 

Divulgue sua marca e seu negócio aqui no Boletim Abul,
entre em contato agora mesmo solicite nossos planos
e bons negócios!

REGISTROS DE VOOS DE PILOTOS SERÃO FEITOS EXCLUSIVAMENTE POR CIV DIGITAL 
A PARTIR DE 1º/12

+ DE 4 MIL VISUALIZAÇÕES TODOS OS MESES

Cadastre seu Trike, Ultraleve Básico 
ou Paramotor (até 200kg) 

acesse: www.abul.org.br
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ABUL CONVÊNIOS
Facilidade e benefícios para associados. Mais de 49 empresas 

com inúmeras vantagens

Está bombando, confira!
Mais de 12.500 seguidores no Instagran e 
6000 no facebook.
Falta você nosso associado. 
Siga, curta, comente, interaja! 
Divulgue nossa aviação desportiva

abul.oficial abul.ultraleves

Você segue a ABUL nas 
redes sociais? 

O meu desejo de voar talvez seja fruto do meu anseio, sempre 
cada vez mais intenso, de me elevar, de sair da banalidade do 

viver comum. A vida corriqueira não me satisfaz [...]. E essa faceta 
de minha personalidade, que dirão inconstante, é que fez com que 

eu me dedicasse à aviação. Anésia Pinheiro Machado

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

CAEP – Clube de Aviação Experimental do Paraná
Pq Industrial – Ibiporã PR

PISTA DE POUSO SIXM
Br 364 Cuiabá – MT

AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE SIZP
Gaúcha do Norte – MT

COSTA ESMERALDA Condomínio Aeronáutico
Porto Belo SC – Lagoa do Bonfim RN - Jurerê SC - Búzios RJ – CEEA – Costa Esmeralda Escola de Aviação

SPORT PILOT ESCOLA DE AVIAÇÃO AERODESPORTIVA
Aeroporto de Mogi Mirim - SP – SDMJ
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FMONTAER 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

BECKER AVIONICS BRASIL
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP

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

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

H.03 CONSULTORIA & CERTIFICAÇÃO AERONÁUTICA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

INSTITUTO BRASILEIRO DE PERÍCIAS JUDICIAIS
FORTALEZA - CE

MKR MANUTENÇÃO E ASSESSORIA DE ULTRALEVES LTDA  AUTOGYRO BRASIL
CLUBE ESPORTIVO DE VOO – CEU - RJ

BIS AVIATION
VENDA E MANUTENÇÃO DE AVIÔNICOS

ABUL CONVÊNIOS
Facilidade e benefícios para associados. Mais de 49 empresas 

com inúmeras vantagens
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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

COROA DO AVIÃO – AERÓDROMO SIFC
RECIFE - PE

AEROTRACK – MONITORAMENTO REMOTO DE AERONAVES
RIO DE JANEIRO - RJ

DÁVALOS FLIGHT SOLUTIONS
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PILOT SHOP SOROCABA
SOROCABA - SP

CLÍNICA INTEGRADA GODOY
CURITIBA - PR

DECOLANDO NA BANCA
SÃO PAULO - SP

ÁLBUM DE MEMÓRIAS
RIO DE JANEIRO - RJ

CLÍNICA MÉDICA SKYMEDICAL - CMA
CURITIBA - PR

INFRAPREV
RIO DE JANEIRO - RJ

SPACE – SOLUÇÕES EM AVIAÇÃO CIVIL
RIO DE JANEIRO - RJ

VOE CONSULT
RECIFE - PE

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
DE AERONAVEGABILIDADE

CVA  ABUL ONLINE
Realizado pelo RT para sócios

solicite pelo site:

www.abul.org.br
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MUITO OBRIGADO!

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


