BOLETIM INFORMATIVO
Agosto/2020 - Edição 008

Palavras do Presidente
Gustavo H. Albrecht

Estou na minha viagem para Brasília onde
lançaremos a campanha DEVOLVAM AS ASAS AO
BRASIL... vejam mais no site
https://asasaobrasil.org.br
Nesta viagem que deverei acabar até o ﬁnal do
ano, aproveito para visitar os clubes de voo que
encontro pelo caminho... Saí do Condomínio Costa
Esmeralda em Itapema - SC onde ﬁquei mais de
duas semanas aguardando a documentação do
Motor Home. Neste tempo conheci a boa estrutura
do Condomínio onde ﬁquei em frente ao hangar da
AERONEY e tive do NEY e sua esposa o maior apoio.
No dia que cheguei o Rodrigo Damboriarena me
recebeu com um churrasco no seu hangar e me
ofereceu um Tanat Uruguaio da melhor qualidade...
por coincidência, na véspera da minha partida ele
ofereceu outro churrasco....com a excelente carne
Uruguaia e teve como convivas, além de mim, o seu
cunhado e o Werner (o motorista contratado pela
ABUL para dirigir o MH e me fazer companhia nesta
viagem a Brasília) . De lá passei em Itajaí para aplicar
provas e lá tive um sério aborrecimento (noutra
ocasião farei um relato). Na mesma noite seguimos
para o Clube ASAS de Balsa Nova-PR. Lá fui muito
bem recebido pelo Florencio, nosso RRABUL de
Curitiba... parei o MH ao lado do seu hangar/residência e lá ﬁquei por quase uma semana... O
Fabricio Vendramine e sua esposa Janine foram
ótimos anﬁtriões... almocei duas vezes com eles no
hangar que ﬁca quase em frente ao do Florencio...
Recebi a visita de vários amigos e conheci muitos
pilotos que passavam por lá. Uma tarde recebi a
visita do Sikorsky, meu amigo e colega de Turma na
EPCAR - Escola Preparatória de Cadetes do Ar que
ﬁca em Barbacena - MG.
De lá visitamos o hangar do Billy que ﬁca no
Teimoso, outro Belo Condomínio (o mais antigo na
região). Fiquei muito surpreso com o desenvolvimento da aviação desportiva na região de Curitiba

que, incluindo as pistas citadas conta com nove
adm privados, além é claro dos dois adm públicos
(Afonso Pena e Bacacheri).
Fomos para o Clube dos 40 onde paramos o
MH ao lado do hangar do Panceri. Na terça-feira fui
à Brasília para duas audiências de apresentação da
Campanha... desta vez foi para o Ministro ou
Secretário da SAC - Secretaria de Aviação Civil e
para o Presidente da INFRAERO. Além destas duas
organizações já recebemos apoio do Comando da
Força Aérea e do MCTI - Ministério da Ciência,
Tecnologia e Informação. Voltei à Curitiba à noite e
no dia seguinte continuamos nossa viagem... desta
vez com destino a S. Paulo onde passei o fds
visitando o Laert Gouvea e a Thelma... ele é o VicePresidente da ASABRAS e Diretor de Marketing do
CAB - Comitê Aerodesportivo do Brasil. Temos
todos que apoiar esta Campanha... ela se divide em
vários projetos. A ABUL já apoia pagando o motorista... o Florencio promoveu uma campanha entre os
voadores de Curitiba e conseguiu o dinheiro para
trocar os pneus do MH... agora tenho a certeza de
chegar a Brasília com segurança. Eu colaborei com
a campanha no projeto de Divulgação do
Aerodesporto comprando o MH e arrumando-o
para viajar o Brasil. Com minha aposentadoria
consigo pagar as necessidades mais prementes do
dia a dia... mas meu dinheiro acabou e se der uma
pane grave, terei que interromper a viagem até
conseguir os recursos para saná-la.
Consegui fazer o que ﬁz até o momento graças
ao trabalho da Diretoria que administra, junto com o
Secretário Executivo, a ABUL e sua equipe.
Além de administrar a ABUL a Diretoria da
Nova ABUL conseguiu reverter a diminuição de
ﬁliados que, junto com a rifa de um GPS, conduzida
muito bem pelo Diretor João Carlos, amenizou a
questão ﬁnanceira da ABUL. A parte de “Comunicação com os ﬁliados” também foi bastante
melhorada pela ação do Massarani, nosso Diretor
de Marketing.
Acho que achamos o caminho certo. Somente
com a ajuda de todos conseguiremos manter
nossa entidade de pé e ativa na DEFESA DO
AERODESPORTO.
Saudações aerodesportivas,
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HISTÓRIAS

CANYON FLYING NO BRASIL
Paulos Cefas - SDAI Americana
Inpaer Conquest 180 / @pilot_cefas

E

u tinha somente 10 anos de idade quando
ouvi pela primeira vez a expressão “Canyon
Flying”. Foi assistindo o lançamento de Star
Wars em 1977. A cena dos caças voando baixo
sobre o canyon da Estrela da Morte nunca mais
saiu da minha memória!
Algumas décadas depois eu consegui realizar
o sonho de me tornar um piloto, mas ainda faltava o
canyon. Mas como voar por um canyon de forma
segura e sem infringir nenhuma regulamentação?
Existem canyons adequados para o sobrevoo no
Brasil?
Foi aí que descobri o Canyon Pirituba. O
Pirituba é composto por interessantes formações
geológicas, com cavernas, morros, paredões de
pedra, belas cachoeiras e um rio que corre no
fundo do canyon. Fica a 40km da área urbana de
Itapeva/SP e a cerca de 1,5h de voo da minha base
em Americana (SDAI). Está localizado dentro de
uma área particular, na maior parte coberta por
áreas de reﬂorestamento, mas o relevo faz dele um
lugar especial!
Achei o lugar perfeito! Agora precisava
planejar o voo.
A primeira providência foi analisar as condições do local – se havia linhas de transmissão na
região, se era desabitado, se era largo o suﬁciente
para voar em segurança, as condições do relevo
etc. Nesse momento é fundamental lembrar de
alguns mandamentos do canyon ﬂying: nunca se
colocar em uma situação onde não será possível
fazer uma curva de 180º; nunca se colocar em uma
situação de onde não será possível sair em voo
descendente; e nunca sobrevoar a baixa altura
uma região desconhecida. Tendo esses princípios
em mente, e levando em conta a regulamentação
brasileira para voos VFR – mantendo as devidas
distâncias laterais e de altura mínima – seria
possível fazer um voo seguro e divertido!
Comecei com a habitual checagem das
condições meteorológicas. Tudo tinha que estar
perfeito – visibilidade, vento, turbulência – pois
estaria voando a baixa altura. O vento, em especial,
é muito importante, pois voando próximo a áreas

montanhosas havia o risco de turbulência orográﬁca. Depois Rotaer, Notam, frequências de
coordenação, alternativas... tinha que planejar a
rota e um ponto de pouso próximo ao local, tanto
para uma eventual emergência quanto para ligar as
câmeras, pois eu queria ﬁlmar esse voo e não teria
autonomia nas minhas Gopro para ﬁlmar desde a
minha base. Além disso, eu sempre evito manusear
câmeras ou celulares durante o voo – normalmente ligo as câmeras ainda em solo. Durante o voo eu
ﬁco 100% focado na pilotagem, e a baixa altura
isso é fundamental. Tudo isso era ainda mais
importante porque iria fazer o voo sozinho, sem o
auxílio de um par de olhos adicionais para me
ajudar a navegar.
Optei por fazer uma parada técnica em Capão
Bonito (SDCA) que estava a somente 20 min. de
voo do canyon. Como alternativas de emergência
eu tinha Tatuí (SDTF) que ﬁca no meio da rota e a
pista na fazenda de um amigo em S. Miguel
Arcanjo. Tudo pronto!
Como seria minha primeira vez no Pirituba eu
decidi que seria apenas um voo de reconhecimento, a uma altura bastante segura. Eu não faria
reabastecimento em rota, portanto só teria
autonomia para fazer uma passagem sobre o
canyon e retornar com uma boa margem de
segurança. Fui bem conservador com relação a
autonomia pois não sabia se seria fácil localizar o
canyon.
Decolei de Americana, segui pelos corredores
da TMA-SP até Capivari e a partir daí, DCT até
SDCA - 1 hora de voo no cruzeiro econômico. Até
esse ponto, nada de extraordinário! Apenas mais
um voo de rotina, como tantos que já ﬁz pelo
interior de SP. A parte mais bonita do voo ainda
estava por vir.
O pouso em SDCA foi tranquilo – pista em bom
estado, apesar da poeira, nenhuma aeronave no
circuito, nem “viv´alma” em solo. Liguei as câmeras
e decolei. Agora começou a parte interessante...
Segui na proa W por 25 min. Havia feito um
planejamento bastante detalhado da rota utilizando o eWACSUL, mas não havia muitas referências
visuais na região e, a princípio foi um pouco difícil
localizar o canyon. Mas assim que avistei os
paredões de pedra percebi que estava na rota
correta. E que paredões!
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Entrei no canyon pelo sul e segui para o norte
até onde ele se parte em dois. Não sabia qual das
duas rotas seria a melhor e optei pelo lado Echo
que é mais largo e me pareceu mais interessante
para esse primeiro sobrevoo. O lado whisky, onde
ﬁcam algumas cachoeiras, vai ﬁcar para uma
próxima oportunidade. Não observei pássaros em
rota, mas é sempre um ponto de bastante atenção
em qualquer voo a baixa altura. Eu estava bem
ligado!
Segui na proa norte sobrevoando mais
algumas formações rochosas e ao ﬁnal segui na
proa NE até Itapeva. Difícil descrever a beleza do
local – as fotos falam por si só. Depois de 30 min
sobre o canyon voltei para casa. Cansado, mas feliz
por ter feito um voo muito bonito, seguro, e próximo
a minha base. Ainda por cima, realizei um sonho de
infância – canyon ﬂying.

Se você nunca fez este tipo de voo, recomendo alguma leitura prévia. Como tudo em aviação, a
referência é o material dos EUA. Recomendo
Mountain, Canyon and Backcountry Flying (Amy
Hoover and R.K. Williams). Mesmo que você nunca
venha a fazer esse tipo de voo, já vale a leitura.
E lembre-se sempre: o bom piloto voa mais
com a cabeça do que com as mãos. Bons voos!

DIVULGAÇÃO
Após meses de muito trabalho, a Nova ABUL estará lançando em poucos dias seu novo site:
Um site moderno, com visual mais atraente e com facilidades múltiplas para o nosso ﬁliado. Bem
mais interativo, com processos totalmente digitalizados, inclusive para pagamento das anuidades
através de boletos on line ou cartão de crédito e documentos enviados por up load em quaisquer tipos
de processo, desde ﬁliação à habilitação.
Acessem e curtam mais essa novidade que a Nova ABUL fez por você!

INSTRUÇÃO PRÁTICA DE VOO DA ABUL
Após 9 meses de gestação, a ANAC formalizou a seguinte mensagem à ABUL:
“Considerando a conclusão satisfatória do processo 00065.069351/2019-07 - Inclusão da
prerrogativa de "Ministrar Instrução de Voo" no Credenciamento da Associação Brasileira de Pilotos de
Aeronaves Leves, encaminhamos a V.S.ª, em anexo, a Portaria 2281 (4736324), publicada no DOU nº
173, quarta-feira, 9 Set 2020.”
A instrução de voo pela ABUL será realizada através do credenciamento de Pessoas Jurídicas.
As empresas interessadas deverão entrar em contato pelo e-mail operacoes@abul.com.br.
Em poucos dias a Instrução de Voo da Nova ABUL se tornará uma realidade! Venha voar com a Nova
ABUL!vidade que a Nova ABUL fez por você!
Nosso ﬁliado e amigo Cmte. Geraldo Pinto acaba de lançar virtualmente um livro
que conta sua trajetória na aviação.
“A Trajetória de um Piloto” retrata com leveza e bom humor a história de vida do
autor, Cmte Souza Pinto, onde eventos proﬁssionais e familiares se entrelaçam,
sendo possível vivenciar não apenas o crescimento e declínio da Varig, onde o
autor foi comandante ao longo de 35 anos, mas também os bastidores dessa
indústria fantástica e surpreendente. É possível também ler, ou melhor, vivenciar
inúmeros fatos curiosos e vibrantes que marcaram as suas fases de vida, desde
sua infância com aeromodelos, adolescência em planadores, e sua carreira
proﬁssional iniciada nos históricos Douglas DC-3 até os grandes jatos da
empresa. É um conjunto de histórias acumuladas em décadas de vivência
aviatória, que certamente irão despertar grande curiosidade, não só aos
aﬁcionados pela atividade, mas também aos leigos e àqueles que pretendem
abraçar este vibrante e extraordinário universo da aviação. Acesse o link:
https://clubedeautores.com.br/livro/a-trajetoria-de-um-piloto
PAU DE SEBO
A disputa está acirrada! A ABUL conta com sua colaboração para recuperar sócios inativos e
na indicação de novos sócios. Por falta de espaço, publicaremos o ranking no próximo BI.
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INFO ABUL

Caro Filiado,
O porte obrigatório do Certiﬁcado de
Habilitação Técnica (CHT) na modalidade digital
será exigido apenas a partir do dia 1º de fevereiro
de 2021. A exigência, prevista passou a vigorar
em 04 de agosto, precisou ser prorrogada em
razão de adequações nos acessos às áreas
restritas dos aeroportos durante a pandemia
causada pelo novo coronavírus.
Conﬁra os prazos de validade do CMA para
Piloto Aerodesportivo (CPA), de acordo com o
RBAC 67, em vigor desde 01/04/2020.
< 40 anos, 60 meses
≥ 40 e ≤ 50 anos, 24 meses
≥ 50 anos, 12 meses
A ANAC, em seu site oﬁcial, recomenda aos
interessados na prática de esportes aeronáuticos a procurar associações aerodesportivas
credenciadas para mais informações.
A ABUL é a ÚNICA credenciada pela ANAC
para cuidar de habilitações e defender o aerodesporto no Brasil.
Fale com a ABUL!
Faxina Normativa ANAC
A ANAC segue atualização de seu estoque
regulatório revogando 47 normas. Até o ﬁm de
2020, cerca de 850 atos serão analisados com
possibilidade de extinção após simpliﬁcação
normativa.
Em 1º de junho de 2020 passaram a vigorar

novas regras que estabelecem os requisitos
para operação e manutenção de aeronaves,
que constam do RBAC nº 91, da ANAC.
Consulte as principais perguntas e respostas sobre o normativo.
h t t p s : // w w w. a n a c . g o v. b r/a c e s s o - a i n f o r m a c a o / p e r g u n t a s frequentes/operacoes-aereas/aviacaogeral/operacao-e-manutencao-de-aeronaves
Domingo é dia de reunir a família e os amigos
para o almoço de confraternização e um ótimo
dia para a prática do aerodesporto.
Conﬁra as condições meteorológicas e de
sua aeronave antes de decolar.
A ABUL deseja a você e a todos os seus
familiares um excelente dia e uma semana de
muitas realizações.
Resultado da rifa do GPS. Sorteio em 29 de
agosto pela Loteria Federal:
1º prêmio: GPS – número sorteado 120 –
Ganhador Cmte. Dr. Capalbo
2º prêmio: Camisa ABULl azul ou branca número sorteado 743 – Ganhador Cmte.
Antônio Carlos Macedo
3º prêmio: Boné ABUL azul ou branco - número
sorteado 470 – Ganhador Cmte. José Adolfo
Queiroz
4º prêmio: Chapéu ABUL aba larga - número
sorteado 070 j– Ganhador Cmte. João Carlos
Cavalcante
5º prêmio: Camisa ABUL feminina - número
sorteado 775 – Ganhador Cmte. Durval Farias
O Presidente aprovou a sugestão do
organizador da rifa, João Carlos, a título de
incentivo e agradecimento aos participantes da
rifa do GPS, que nos 4 sábados seguintes ao
sorteio principal serão sorteados:
1º prêmio: 2camisas e 2 bonés; 2º prêmio: 1
camisa e 2 bonés; 3º prêmio: 1 camisa e 1 boné;
4º prêmio: 1 camisa; e 5º prêmio: 1 boné.

XV Curso Básico de Perícia Médica – CBPM da ABUL
Único curso CBPM EAD credenciado pela ANAC
Início em 01 de outubro.
Vagas limitadas, inscreva-se!
Aproveite o último curso do ano e torne-se um médico credenciado da ANAC.
Habilita para emissão do CMA 2ª, 4ª e 5ª Classes, CMA 1ª Classe através de clínica
credenciada ou até mesmo Diretor Técnico Médico de clínica credenciada da ANAC.
Informações em cbpm@abul.com.br ou
(21) 98016-9873
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Notícias ANAC
Documentação de porte obrigatório a bordo da aeronave:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Certiﬁcado de Habilitação Técnica válida (CPA/LPB/LPP);
Certiﬁcado Médico Aeronáutico (CMA), no mínimo de 4ª classe, ou superior;
Certiﬁcado de Aeronavegabilidade (CAVE, CA ou CALE) válido;
Certiﬁcado de Marca Experimental (CME);
Certiﬁcado de Veriﬁcação de Aeronavegabilidade (CVA) válido;
Apólice de Seguro ou Certiﬁcado de Seguro Aeronáutico (RETA) válidos;
Licença de Estação Rádio válida (caso utilize equipamento rádio);
Diário de bordo confeccionado e preenchido nos moldes da Resolução 457/2017;
NSCA 3-13 (protocolos de investigação de ocorrências aeronáuticas da aviação civil conduzidas pelo
Estado Brasileiro);
Ÿ Lista condensada de veriﬁcações (checklist)";
Ÿ Manifesto de Carga e Ficha de Peso e Balanceamento. E
Ÿ Manual de Voo (AFM ou POH).

Artigo técnico

A importância do Peso e Balanceamento de uma Aeronave.
Para manter um voo seguro e eﬁciente é
muito importante manter a aeronave operando
dentro da faixa de tolerância do Centro de
Gravidade (CG) e, também, os limites de carga da
aeronave. Neste artigo vamos apresentar uma
introdução a respeito da importância do peso e
balanceamento da aeronave e suas implicações.
O sistema de peso e balanceamento comumente empregado em aeronaves consiste em três
elementos: a pesagem da aeronave, a manutenção dos registros de peso e balanceamento e o
carregamento adequado da aeronave. Uma
imprecisão em qualquer um desses elementos
anula o propósito de todo sistema. Os cálculos
ﬁnais de carregamento não farão sentido se a
aeronave foi pesada indevidamente ou os registros contêm um erro. O carregamento impróprio
diminui a eﬁciência e o desempenho de uma
aeronave do ponto de vista de altitude, capacidade
de manobra, taxa de subida e velocidade. Pode até
ser a causa de um acidente impossibilitado a
conclusão do voo ou, nesse caso, uma decolagem
frustrada. Esse tipo de ocorrência pode custar
vidas. A aeronave apenas apresentará suas
características de desempenho e segurança
quando estes fatores forem observados.
A responsabilidade pelo controle adequado
de peso e balanceamento começa com os
engenheiros e projetistas e se estende até os
técnicos que fazem a manutenção da aeronave e
os pilotos que irão operá-la. Os projetistas de uma
aeronave deﬁnem o peso máximo com base na
quantidade de sustentação que as asas ou rotores
podem fornecer nas condições operacionais para
as quais a aeronave foi projetada. A resistência
estrutural da aeronave também limita o peso
máximo que a aeronave pode carregar com
segurança. Os projetistas determinam cuidadosamente o centro de gravidade ideal (CG) e calculam
o desvio máximo permitido a partir deste local

especíﬁco. Então, o fabricante fornece ao
operador da aeronave o peso vazio e a localização
do centro de gravidade com a aeronave vazia
(EWCG – Empty Weight Center of Gravity) no
momento em que ela sai da fábrica certiﬁcada.
Aeronaves construídas por amadores devem ter
essas informações determinadas e disponíveis no
momento da certiﬁcação. Um proﬁssional
mecânico, responsável pela manutenção da
aeronave e certiﬁcado pelo órgão regulador
(ANAC) deve manter os registros de pesagem e
balanceamento atualizados, obtendo assim um
controle de todas as alterações que foram
realizadas devido a reparos ou modiﬁcações na
aeronave. Por sua vez, o piloto tem a responsabilidade de, antes de cada voo, saber os limites de
peso permitidos para a aeronave que será operada,
bem como as características do passeio do CG.
Isso permite que o piloto determine durante a
inspeção pré-vôo se a aeronave está carregada de
forma que o CG esteja dentro dos limites permitidos.
O peso é um fator importante na construção e
operação do avião e exige respeito de todos os
pilotos e atenção especial por parte de todo o
pessoal de manutenção. O peso excessivo reduz a
eﬁciência de uma aeronave e a margem de
segurança disponível caso surja uma condição de
emergência.
Ao projetar uma aeronave, o projetista
determina o quão leve ela deve ser e sua resistência estrutural, isso inﬂuencia na deﬁnição de suas
ou rotores, pois estes devem ser projetados para
suportarem o peso máximo permitido. Quando o
peso de uma aeronave é aumentado, as asas ou
rotores devem produzir sustentação adicional e a
estrutura deve suportar não apenas as cargas
estáticas adicionais, mas também as cargas
dinâmicas impostas pelas manobras de vôo. Por
exemplo, se uma aeronave pesa 600kg, sua asa
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deve suportar em voo nivelado 600kg. Porém,
quando o avião tem um movimento suave de
rolagem e ângulo de inclinação acentuado de 60º,
a carga dinâmica exige que as asas suportem o
2
dobro de carga, 1200kg.
Manobras descoordenadas e severas
2
2 ou vôo
em turbulência podem impor cargas dinâmicas na
estrutura
grandes o suﬁciente para causar falhas.
2
2
De acordo com a categoria de uma2 aeronave o
órgão regulador determina, via regulamento
especíﬁco, um fator proporcional mínimo de carga,
como por exemplo, uma aeronave na categoria
acrobática deve suportar estruturalmente 6 vezes
seu peso.
A sustentação produzida por uma asa é
determinada pelo formato do aerofólio, ângulo de
ataque, velocidade no ar e densidade do ar. Quando
uma aeronave decola de um aeroporto com alta
altitude, ela deve acelerar a uma velocidade mais
rápida do que seria necessária ao nível do mar para
produzir sustentação suﬁciente para permitir a
decolagem; portanto, uma corrida de pista mais
longa é necessária. A distância necessária pode
ser maior do que a pista disponível. Ao operar a
partir de um aeroporto de altitude elevada, o
Manual de Operação do Piloto (POH) ou Manual de
Voo do Avião (AFM) deve ser consultado para
determinar o peso máximo permitido para a
aeronave nas condições de altitude, temperatura,
vento e condições da pista.
A sobrecarga da aeronave pode criar uma
variedade de problemas como: A aeronave precisa
de uma velocidade de decolagem maior, o que
resulta em uma corrida de pista mais longa; tanto a
taxa quanto o ângulo de subida são reduzidos; o
teto de serviço é reduzido; a velocidade de cruzeiro
é reduzida; diminui a manobrabilidade; o alcance da
aeronave ﬁca comprometido, sofrendo uma
redução; devido ao aumento da velocidade de
pouso, a distância de pista necessária para o
pouso é aumentada; excessivas cargas são
impostas à estrutura, principalmente ao trem de
pouso.
O centro de gravidade (CG) é um ponto sobre o
qual o peso de uma aeronave é igualmente
distribuído, ou seja, suspendendo esta aeronave
deste ponto, ela estará perfeitamente balanceada
ou em equilíbrio. A localização do CG é crucial para,
desta maneira propor estabilidade à aeronave,
projeto das superfícies de controle e trem de
pouso. Se o CG estiver afastado à diante do Cp
(centro de pressão), a superfície de controle não
será apta para corrigir a aeronave e se, por sua vez,
estiver afastado para trás do Cp, a aeronave se
torna instável. O CG da aeronave muda, “passeia”
durante o vôo com a queima de seu combustível, o
trem de pouso estendido ou retraído. Deste modo,
o projetista da aeronave deve ser muito cuidadoso
quando alojar cada componente dentro da
aeronave para manter sua estabilidade e controle
por todas as condições da faixa de operação e
estágios do vôo. A relação usada para computar o

centro de gravidade de uma aeronave (CG) é,
normalmente, muito simples. Em geral, o CG é
calculado através dos seguintes passos:
Ÿ Selecionar um ponto do qual todas as dimens õ e s s ã o m e d i d a s , o u u m D AT U M .
Normalmente, usa-se o nariz da aeronave e
medimos todas as distâncias a partir dessa
localização;
Ÿ Considerando a aeronave vazia (sem combustível, sem passageiro(s), sem piloto e sem
bagagem, a aeronave deve ser pesada;
Ÿ Estima-se o braço de alavanca determinado
pela distância entre o DATUM e os pontos de
medição do peso (trem de pouso).
Ÿ Computar o CG da aeronave usando razões de
peso (ex: peso do componente sobre o peso
total) e somando os momentos criados por
cada componente em relação o ponto DATUM.
A posição do CG ao longo da aeronave é
computada pela seguinte equação, onde
Wn/W0 é o peso de cada componente dividido
pelo peso total da aeronave e xn é a estimativa
de CG daquele componente, por exemplo o
trem de pouso direito tem peso “A” e está a uma
distância do DATUM de “B”, o trem de pouso
esquerdo tem peso “C” e está a uma distância
do DATUM de “B” e a bequilha tem peso “D” e
está a uma distância do DATUM de “E”.

cgx

W1
W0

x1

W2
W0

x 2 ...

Wn
W0

xn

A equação acima nos fornece a localização do
CG no eixo longitudinal da aeronave, o que já basta
para aeronaves convencionais de asa ﬁxa. No caso
de helicópteros, deve-se calcular o CG do eixo “z”
também. Uma vez encontrado o CG com a aeronave vazia, tem-se o passeio mínimo do CG, agora,
repetimos todo o processo considerando a
aeronave carregada, ou seja, com piloto, passageiro, bagagem e tanque cheio, assim, obtemos o
passeio máximo. As informações obtidas devem
ser confrontadas com as informações características de peso e balanceamento estipuladas pelo
projetista. Umas vez que o cálculo do CG realizado
esteja dentro da tolerância do projetista, a aeronave se comportará exatamente como determinado
pelo fabricante e/ou projetista.
Espero que tenham gostado de mais um
artigo técnico.
Diretor Técnico ABUL:
Eng. Aeronáutico Sergio Oliveira.
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CONVÊNIOS

A NOVA ABUL, pensando em beneﬁciar e apoiar cada vez mais
seus associados, está estabelecendo convênios com diversas
entidades no Brasil. Lembre-se que o desconto será concedido
diante da apresentação da Carteira da ABUL válida.

FLY ULTRALEVES
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia - GO
✆62-3595-4228 /
98564-1420
www.ﬂyultraleves.com.br
20% de desconto em mão de obra e preços especiais em serviços e peças.
RV ULTRALEVES ESCOLA DE PILOTAGEM
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia-GO
62-99801-4010 (escola) 43-98824-7007 (Milton), 43-98843-3838 (Mylene).
✉ contato@rvultraleves.com.br
www.rvultraleves.com.br
Desconto de 10% em cursos teóricos e práticos de CPA, matrícula grátis e reembolso de
uma anuidade ABUL na conclusão do curso.
DEMOISELLE ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL
98318-1151
PP Avião, PP Helicóptero, Comissário(a), Agente de aeroporto EAD, Curso de libras
(tripulantes), Curso Ger. de Crise e antiterrorismo em anvs, Aulas particulares de reforço e
suporte básico de vida com DEA.
✉ cursos.demoiselle@gmail.com
https://escoladeaviacaodemoiselle.com.br/
Preços especiais

✆11-3774-8589 / 3774-8619 /

ARES ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL
Aero Desporto CPA e Homologada PPA e INVA
SDVH, Cond. Aeronáutico Vale Eldorado, 82 Km de SP - Bragança Paulista SP
11 99937-7547 ✉ contato@aresaviacao.com.br
http://aresaviacao.com.br/
Desconto de 5% no Restaurante Ares, 10% na Loja Ares, 20% no curso prático de teórico
CPA, 30% em check e recheck, 40% no exame médico CMA 4ª classe, 50% na hangaragem
diária e 60% de reembolso da anuidade ABUL ao concluir o curso. Alojamento com área
de lazer, piscina e churrasqueiras com hangaragem pernoite ﬁnal de semana gratuito.
Material didático e CIV para alunos grátis. Deslocamento Atibaia grátis (consulta prévia)
SPORT PILOT ESCOLA DE AVIAÇÃO AERODESPORTIVA
Aeroporto de Mogi Mirim - SP – SDMJ 11-98766-4187
✉ voalivre@uol.com.br
www.sportpilot.com.br
Matrículas grátis no curso de CPA, descontos de 10% nos cursos teóricos e práticos e
descontos especiais em check e recheck.
CAEP – CLUBE DE AVIAÇÃO EXPERIMENTAL DO PARANÁ
Rua Arlindo Gleria, 38 Pq Industrial - Ibiporã
43-99977-1002 Luis Bogo ✆ 3158-2525 (clube)
✉ bogo@sercomtel.com.br
Hangaragem em deslocamentos pela região sem custo, sujeito a consulta prévia.
COSTA ESMERALDA CONDOMÍNIO AERONÁUTICO
PORTO BELO SC -Encravada em uma das belas regiões de SC foi o pioneiro do grupo.
LAGOA DO BONFIM RN - À 25km de Natal, opção de pouso no RN.
JURERÊ SC - Em fase de viabilidade, em Florianópolis será um marco na Ilha da Magia.
BUZIOS RJ - Após 14 anos fechado, revitalizado e reaberto o Aeroporto Umberto Modiano.
PLANO DE VOO ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL - Referência nacional pela padronização e
infraestrutura que proporciona a seus alunos.
CEEA – COSTA ESMERALDA ESCOLA DE AVIAÇÃO - Escola de Ultraleves.
NEVES COMBUSTÍVEIS - Todos os empreendimentos com postos de JET-A1 e AVGAS.
47-98416-8000 Flavius 47-98417-8000 Tiago
www.grupocostaesmeralda.com.br
Preços especiais na compra de terrenos nos condomínios e descontos em hangaragens.
PISTA DE POUSO SIXM
CIFI Construtora e Incorporadora Ltda: Av Fernando Correa da Costa, s/n, Sl 03
Km 10 - Br 364 Cuiabá – MT ✆65-3645-3535
Descontos na estadia mensal/diária e pernoite nos apartamentos próximos ao hangar.
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AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE SIZP
Gaúcha do Norte – MT
65-99919-3888
Desconto de 10% em hangaragem, mensal/diária, serviço de translado/apoio
MONTAER AERONAVES
Aeroporto de Feira de Santana - BA
✆75-3015-1207 / 99814-1207 ✉ contato@montaer.com.br
www.montaer.com.br
10% de desconto na mão de obra e serviços e preços especiais na aquisição de
aeronaves de sua fabricação.
RECOMINTE - PEÇAS AERONÁUTICAS
Jacques Albuquerque ✆12-3905-4041 / 99708-8207 /
Sype: Jacques_NB ✆USA +1(954)318-9258
RECOMINTE – BRASI ✆12-3905-4041
Av Edouard Six, 540 – Hangar 13 Jd. Paraíba – Jacareí – SP
RECOMINTE INT’L LLC 400 SW 1ST
Avenue, Apt 306 Fort Laudesdale FL 33301 USA +1(305)333-8455
www.recominte.com
Descontos e preços diferenciados
GUSMANG MANGUEIRAS AERONÁUTICAS
Rua Tibagi, 269 - Londrina – PR ✆43-3356-9833 / 3027-5328
✉ comercial@gusmanglondrina.com.br
www.gusmang.com.br
Descontos de 10% em produtos e serviços.
RV AVIAÇÃO MANUTENÇÃO DE AERONAVES
Rodovia TO 080 Km 20 - Hangar 07 Aeródromo SWEJ Palmas - TO
63-98405-6413
✉ srm@rvaviacao.com
Descontos de 25% em mão de obra em revisão e manutenção de aeronaves, inspeções
de 50/100 h, transferência de proprietário e 30% em licença de estação.
BIS AVIATION
Venda de aviônicos - Retroﬁt de painel – Instrumentos digitais e analógicos - Headsets- Gps
portáteis e de painel – Peças - Atualização de navdata, charts, GPS de painel e portátil Reparo GPS, headsets, rádios portáteis e de painel -Revitalização de display instrumento de
painel e portátil - Retroﬁt de painel, Projeto de Engenharia, Certiﬁcação e instalação
RNAV PBN - LOA RVSM - Adequação do ADSB
10% de desconto nos serviços de aviônicos
BECKER AVIONICS BRASIL
Av. Shishima Hifumi, 2911 – Mod. 208 (PqTec UNIVAP) São José dos Campos – SP
✆12-2170-3630
✉ info@beckerdobrasil.com.br
www.beckerdobrasil.com.br
Pagamento facilitado, parcelado, garantia estendida de 3 anos e frete gratuito em
equipamentos.
MKR MANUTENÇÃO E ASSESSORIA DE ULTRALEVES LTDA
AUTOGYRO BRASIL
Clube Esportivo de Voo – CEU
Aeródromo Armando Nogueira – SIAN Rio de Janeiro RJ 22° 57' 41" S / 043° 39' 34" W
Venda de aviônicos, retroﬁt de painel, instrumentos digitais e analógicos, headsets, gps
portáteis, painel e peças. Atualização de navdata, charts, gps de painel e portátil. Reparo GPS,
headsets, rádios portáteis e painel. Revitalização de display, instrumento de painel e portátil.
Retroﬁt de painel, projeto de engenharia, certiﬁcação e instalação de RNAV PBN, LOA RVSM e
adequação do ADSB.
21-99820-3637 ✉ comercial@auto-gyro.com.br
http://auto-gyro.com.br/
Descontos de 10% na mão de obra dos serviços na MKR, 2% na compra de AutoGyros e
10% nos serviços de avionicos.
AIR ORIENTE CORRETORA DE SEGUROS
Seguro aeronáutico, Seguro automóvel, Plano de saúde, Seguro para condomínios, Seguro
residencial, Saúde empresarial, Seguro empresarial, Seguro náutico, Seguro para eventos, Seguro
agrícola/rural
✆21-2530-2530/99617-2013 Facebook e instagram = @airoriente
www.airoriente.com.br
Preços especiais
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DELTAROMEU DESPACHANTE AERONÁUTICO
Organização, responsabilidade, experiência e segurança.
11-99973-2313
✉ ferreira@deltaromeu.com.br
www.deltaromeu.com.br
✈ ANAC: Transferências de Propriedade e Operador; 2º via, Cancelamento, Alterações;
Emissões de Certiﬁcados, Licenças e Matrículas; Inscrição, Alteração, Cancelamentos de
Direitos de Uso; Mudança de Categoria, Marca e Conﬁgurações; Gerenciamento de Processos;
Certidão de Inteiro Teor (Histórico dos Registros) e outros.
☎ ANATEL: transferência de Titularidade; Renovação, Alteração, Cancelamento; Acréscimo de
Estação (ELT) e outros.
10% de desconto em serviços e consultoria gratuita.
SANTOS DUMONT MEDICINA

21-96839-6037 Cmte. Eduardo - Av. Franklin Roosevelt, 84 – Sl 704 Centro - Rio de Janeiro RJ
✆21-4141-4249 / 99997-5751- 9h às 17h agendamento prévio
CMA ANAC (1ª, 2ª, 4ª E 5ª Classes) Inicial, revalidação e recurso
✉ comandante@santosdumont.med.br
www.santosdumont.med.br
Preços especiais e diferenciados.
SPELAION - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Rua João Miguel Japur, 36, Jd. Nova Iguaçu - Piracicaba – SP
✆19-3434-0535 / 19-3411-5605
CAC seg a sex - 08:15h às 18:00h
www.spelaionloja.com
✉vendas@spelaion.com
Descontos de 5% em todos os produtos.
MULTICAR - ACESSÓRIOS
Av. Senador Metelo, 243 - Porto - Cuiabá – MT ✆65-3623-3999 / 99919-3888
Desconto de 10% em serviços de ar condicionado, instalação e manutenção de alarmes e
acessórios em geral e película automotiva.
FREIOS BILL
Rua Arlindo Gléria, 38 – Ibiporã PR 43-9918-9422
✉ contato@freiosbill.com.br
www.freiosbill.com.br
Preços especiais em todos os produtos
HOTEL POUSADA SÃO VICENTE
Br- 364 - Km 340 Serra de São Vicente - Santo Antônio do Leverger MT
65-98147-1777
Desconto de 10% na hospedagem, restaurante, lanchonete loja de conveniência e
artesanatos.
POUSADA BENEVENTO
Campos de Jordão 12-99634-4114, 99736-8330
www.pousadabenevento.com.br
Reservas: 12-99634-4114 ou ✉ reservas@pousadabenevento.com.br
Descontos de 10% na diária
THOMASI HOTEL
Londrina e Maringá – PR 44-99995-1313 / 99918-1620 ✉ reservas@hotelthomasi.com.br
✆Londrina 43-3315-0400 / Maringá 44-3032-0400 65-99972-6633 – Mário Sérgio
Descontos de 10% nas diárias
POUSADA VILLA DAS PEDRAS
Rodovia GO-225, km 4 - Pirenópolis - GO
✆(61) 3246-4005 / (62) 3412-7435 / 99604-4005
www.villadaspedras.com
Desconto de mais 15% acima de uma diária, 10% uma diária e 10% em pacotes de
decoração e de até a 55% dependendo da antecedência da compra.
HOTEL LAGO DAS BRISAS
Rod GO 210, Km 10, S/N, Zona Rural, Buriti Alegre – GO

✆62 3215-3256/99679-9553 /64 3444-1221/62 99822-9718 /

www.hotellagodasbrisas.com.br

Desconto de 20%
HOTEL EUDOXIO
Rodovia Antônio Heil km 2812 nº 2L. 960 Divisa de Brusque e ltaiaí- SC 486 Itajaí - SC
✆47-3247.0889 / 3247.0890 /
98413-7668
Translado Aeroporto x Hotel x Aeroporto, qualquer horário Aeroporto SWJA Aero Amil
✉ contato.hoteleudoxio@yahoo.com.br ✉ reservas.eudoxio@yahoo.com.br
15% de desconto nas diárias
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HOTEL LE JARDIN EM CALDAS NOVAS/GO
Adquirindo pacote com café da manhã, terá direito ao almoço. Adquirindo pacote com
Meia Pensão, terá direito a pensão completa. Adquirindo pacote de Pensão Completa,
terá direito a UP GRADE para Suíte Master.
Reservas e Informações - (64) 9.9964.8182
https://www.lejardincaldasnovas.com.br

DIRETORIA
Presidente: Gustavo Henrique Albrecht presidente@abul.com.br
Vice-presidente: João José de Souza Lima vicepresidente@abul.com.br
Diretor Técnico: Sérgio Antônio de Oliveira Neto tecnico@abul.com.br
Diretor Médico: Dr. José Luiz Capalbo medico@abul.com.br
Diretor de Pendulares: Francisco Batista Ferreira pendulares@abul.com.br
Diretor de Paramotores: Samuel Rocha paramotores@abul.com.br
Diretor de Giroaviação: João Bosco Cortez giroaviacao@abul.com.br
Diretor de Eventos: Wilson Manoel Lozano eventos@abul.com.br
Secretário Executivo: Bernard Tkotz secretario@abul.com.br
Operações: Bernard Tkotz - operacoes@abul.com.br

CONTATOS
✆ (21) 2262-0487 /

(21) 98487-7749 /

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

Habilitação CPA - documentos@abul.com.br
Curso Básico de Perícias Médicas - cbpm@abul.com.br
Anuidades e boletos - anuidade@abul.com.br
Documentos diversos - documentos@abul.com.br
Assuntos gerais - abul@abul.com.br
Filiação - ﬁliacao@abul.com.br
Presidente - presidente@abul.com.br
Secretário Executivo - secretario@abul.com.br
Operações - operacoes@abul.com.br

Imaginou suas histórias e aventuras
serem postadas em nosso Boletim
Informativo e serem curtidas por seus
amigos e familiares?
Envie para abul@abul.com.br suas
experiências aerodesportivas!

