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Caros Pilotos, 
Encerrado o mês de novembro. 

De tudo em nossas vidas, nada mais 
presente que esta pandemia que não 
nos encoraja a maiores comentários. 
O ano nos trouxe mais perdas que 
ganhos. Perdemos amigos, dinheiro, 
liberdade, perdemos um pouco de 
confiança no futuro, mas também 
ganhamos. Ganhamos tempo para 
reflexão, para o exercício do discerni-
mento e análise dos nossos valores. 
Ganhamos poder de crítica e maturi-
dade.

Não vivemos tanto quanto que-
ríamos, não voamos tanto quanto 
poderíamos, mas aprendemos muito. 

Aprendemos que mesmo sob 
tantas dificuldades não perdemos a 
capacidade de reagir, de superar e 
continuar vivendo.

Passar por este ano foi como 
decolar com forte vento de través em 
dias quentes, com a pressão baixa 
pelas dificuldades e a umidade 
elevada pelas incertezas.  A “pista 
2020” está acabando, foi difícil 
manter a reta para nossos objetivos, 
muito esforço para corrigir a tendên-

J. J. Souza Lima

Palavras do Presidente

cia de nos desviarmos, mas decola-
mos e continuamos voando; nossa 
pequena autonomia será “suficiente 
para o voo” de estabilização de nos-
sas vidas.

Vamos para os maravilhosos 
últimos voos do ano. Que mais dese-
jar do que manter o rumo para chegar 
ao nosso objetivo, uma rápida olhada 
no painel: temperatura (sem febre) 
ok, pressão (arterial) ok, rpm (mobili-
dade) estável: vivemos bem, não 
subimos mas também não desce-
mos, continuamos no rumo que 
traçamos, claro que houve algum 
desvio: corrigimos, e a previsão do 
tempo... bem, como as previsões que 
a imprensa nos empurra, sem que 
peçamos, só estima CB´s, visibilidade 
baixa e alternativas fechadas, acha-
mos que devemos voar visual: Olhar 
para as cidades e para as paisagens 
do nosso País e ver novos portos, 
novas rodovias maravilhosas, novas 
estradas de ferro escoando nossas 
riquezas , sentir que o tempo ficará  
cavokaço lá na frente, só precisamos 
contornar alguns spots de desânimo 
e desinformação.

Tá contigo, Comandante.
JJ Souza Lima - Presidente
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Quem chegará primeiro ao topo?

A ABUL conta com você para indicação de novos sócios e na recuperação de sócios inativos. 

 RRABUL: 1º lugar – Davi da Silva de Itajaí – RR com 10 filiados

  2º lugar – Mario Penha de Ipatinga MG com 4 filiados

  3º lugar – Felipe Martinez de Boa Vista-RR com 2 filiados

   Lucas da Cruz Gonçalves de BH - MG com 2 filiados

 Escolas: 1º lugar - Looping Escola de Aviação Leve de Atibaia SP com 16 filiados

  2º lugar - Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí SP com 15 filiados

  3º lugar - Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta RS com 7 filiados

  4º lugar - ELU Escola de Ultraleves Ltda de Brasília DF com 5 filiados
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ntes de decolar para uma instrução de Atreinamento onde esteja prevista a prática 
de estóis, relembrar a teoria de voo para não 

ter dúvidas quanto às razões que levam uma 
aeronave a perder a sustentação. Pata tal deve-se 
estar familiarizado com as definições de ângulo de 
sustentação máxima ou ângulo crítico. Lembrar 
que o estol não ocorre somente com o nariz da 
aeronave acima do horizonte, podendo acontecer 
o estol de alta velocidade com nariz para baixo e 
potência do motor aplicada etc. O instrutor 
ensinará a colocar o nariz da aeronave acentuada-
mente acima do horizonte e reduzir a potência do 
motor (no estol sem potência). Esta é a maneira de 
treinar o estol didático. Procure manter as asas 
niveladas com o horizonte e mantenha a atitude de 
nariz alto conforme demonstrada pelo seu 
instrutor. À medida que a velocidade vai diminuindo 
o nariz vai ficando mais pesado. Não o deixe cair. 
Aumente a pressão para trás no manche. Quando a 
velocidade cair a ponto de ser atingido o ângulo 
crítico, o manche estará na sua posição máxima 
atrás e a aeronave perderá a sustentação, estolan-
do. Mantenha o manche nesta posição até que o 
nariz fique abaixo da linha do horizonte quando 
então você levará o manche à frente e aplicará a 
potência (motor a pleno) para retornar ao voo 
nivelado quando então deverá reduzir o motor para 
a potência de cruzeiro. O estol deverá ser treinado 
com potência e sem potência. Quando for realizá-
lo com potência, o motor deverá ser mantido em 
potência de cruzeiro o que fará com que a aerona-
ve permaneça mais tempo com o nariz na atitude 
acima do horizonte do que no estol sem potência. 
Devido à aplicação de potência, com a baixa 
velocidade, o efeito do “torque” será mais pronun-
ciado e exigirá a aplicação do leme de direção para 
corrigi-lo. Neste treinamento saber-se-á que a 
aeronave vai estolar e, desde que adequadamente 
treinado, fará a recuperação. No entanto, o estol 
que acontece num voo nivelado com pouca 

potência ou mesmo num voo planado com baixa 
velocidade é que poderá causar problemas a você 
caso não tenha aprendido a evitá-lo ou a recuperar 
do mesmo. Lembre-se que, numa aeronave à baixa 
velocidade, os ailerons perdem muito da sua 
eficiência e o melhor comando para corrigir o 
nivelamento das asas é o leme de direção. Tentar 
corrigir com o aileron poderá induzir a um parafuso, 
devido ao arrasto causado diferencialmente nas 
asas.

Estabeleça um voo reto e nivelado e inicie a 
redução da potência suavemente. À medida que a 
velocidade for diminuindo, será necessária maior 
pressão no manche para trás para aumentar o 
ângulo de ataque, pois, como você sabe, isto 
aumenta a sustentação. Muitas aeronaves nesta 
situação não apresentam a característica de 
queda do nariz quando ocorre o estol. Nestas, 
percebe-se o estol quando a aeronave começa a 
afundar (perder altura) mesmo com o nariz alto. 
Você não deverá ter dúvida alguma de que a única 
maneira de recuperar de um estol é DIMINUINDO O 
ÂNGULO DE ATAQUE e que isto se consegue de 
duas maneiras: aumentando a tração para 
aumentar a velocidade ou levando manche à 
frente (voo normal) ou manche atrás (voo inverti-
do). Quando se tem altura suficiente pode-se optar 
por um ou outro procedimento, mas quando 
estamos numa final para pouso, a baixa altura, 
muitas vezes só nos resta aplicar o motor, pois não 
temos altura para perder. A recuperação com a 
aplicação de potência, sem baixar o nariz, será 
treinada, pois é a mais adequada nas situações 
críticas. Aplica-se toda a potência no motor e, à 
medida que a velocidade for aumentando, diminui-
se a pressão no manche para deixar a aeronave 
ganhar velocidade. Num caso real, deve-se 
permitir que a aeronave perca altura, cedendo o 
manche dentro dos limites da segurança, para 
tornar mais rápido o aumento da velocidade.

TREINAMENTO DE ESTOL
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Prezados Pilotos, 

Instituímos agora o Boletim Informativo 
Especial, sem descontinuar o boletim mensal. Os 
boletins especiais serão expedidos sempre que 
alguma informação se faça urgente ou exija 
atenção ou procedimento especial dos associa-
dos. Aproveitando a facilidade e a economia das 
mensagens via internet, ambos serão encaminha-
dos via mala direta. É então que com imensa 
satisfação utilizaremos este primeiro BIE para 
anunciar um reforço extraordinário em nossas 
Diretorias pela nomeação de dois novos Diretores;

O nacionalmente celebrado Cmte. , Abel Gomes
por especial deferência, assume a Diretoria de 
Eventos. Abel é muito atuante na nossa aviação 
não só como piloto experiente como pelo seu 
desempenho na direção do Clube CEU. Pessoa de 
extraordinária competência e bom gosto, a todos 
nos brinda, anualmente, com a magnífica 
decoração natalina da cidade do Rio de Janeiro e 
importantes trabalhos de comunicação visual, 
internacionalmente conhecidos.

Jeovan Pereira de Alencar assume a Diretoria 
de Instrução. Cmte. Jeovan é antigo colaborador 
da ABUL, também integra nosso quadro do 
Conselho Consultivo, e proprietário da Escola 
Freedom de Aviação. Sua experiência e facilidade 
de comunicação será fator de intensa revitalização 
na nossa nova fase.

João Henrique Schiller assume a função de 
Conselheiro Consultivo após deixar a Diretoria de 
Instrução. Pela sua vivência e conhecimento muito 
irá adicionar com apresentação voluntária de 
ideias e procedimentos, além do aconselhamento 
à nossa Administração. 

A todos nossos agradecimentos por tudo que já 
fizeram e continuarão a fazer pela nossa ABUL.

***

Caros pilotos, vamos tentar melhorar ainda 
mais nossa comunicação.

Anteriormente criáramos grupos específicos 
para divisão de trabalhos, porém recebemos 
excessivo número de mensagens (propagandas, 
piadas, cumprimentos, obrigado!), sendo poucas 
os de interesses de todos. Também participantes 
de um grupo participando em outros, trazendo 
mensagens múltiplas e iguais. Temos que aprimo-
rar nossa comunicação para poupar o tempo de 
nossos pilotos e para nosso desempenho; 
repensar os objetivos dos grupos e fazê-los 
funcionar. Exemplificando, os dois grupos de Apoio 
e de Colaboração têm mais de 100 participantes e 
poucas as mensagens de interesse de nossa 
aviação.

Como estes grupos são valiosos e de propósi-
tos específicos, manteremos os participantes em 
cada um, mas que recebam a mesma mensagem 
só uma vez. Quando o assunto evoluir para o 
interesse geral geraremos mala direta. 

Como não pode ser diferente, a ABUL se 
encarregará de manter atualizado cada grupo, 
gerenciando que os assuntos sejam os de nosso 
interesse comum. Mensagens pessoais por favor 
diretamente aos destinatários. Para este aprimo-
ramento, os grupos de comunicação atuais 
continuarão a ser:

- Diretores e Conselheiros
- Grupo de Representantes Técnicos sendo 

moderador o Diretor Técnico. (Nominado agora e    
seu Diretor é o Engenheiro Sérgio Antônio de 
Oliveira Neto tecnico@abul.com.br. Sérgio é 
formado pela Univap em São José dos Campos SP. 
Fez mestrado no ITA em Ciências e Tecnologias 
Espaciais com foco em ensaios e veículos lança-
dores e trabalha no Instituto de Aeronáutica e 
Espaço (IAE) na área de Propulsão Aeroespacial.

- Grupo de instrução, habilitação e reabilitação, 
sendo moderador o Diretor de Instrução. instru-
cao@abul.com.br  Seu Diretor é o Cmte. Jeovan 
Pereira de Alencar, proprietário da Freedom Escola 
de Aviação. Jeovan é piloto com muita experiência 
em suas múltiplas habilitações e conhecedor dos 
trâmites burocráticos para bem orientar este 
estratégico grupo. 

- Grupo de MCABUL sendo moderador o Diretor 
Médico medico@abul.com.br  Seu Diretor é o Dr. 
José Luiz Capalbo, que dispensa referências pela 
sua conhecida e notória atuação.

- Grupo de RRABUL sendo moderador o 
Operações da ABUL, passando a ser denominado 
Grupo de Coordenação Regional. Seu moderador é 
o nosso operacional Bernard Tkotz operaco-
es@abul.com.br. Bernard é Cel. Aviador RR e está à 
frente da ABUL na parte administrativa e operacio-
nal.

- Os Grupos (redundantes) de Apoio e 
Colaboração destinam-se ao associado que queira 
sugerir ou voluntariamente colaborar em progra-
mas ou tarefas. Terá o novo nome de Grupo 
Inovação. Os participantes deste grupo terão seus 
nomes reinscritos quando de sua primeira 
participação; os trabalhos serão levados ao 
conhecimento de todos.

 Os grupos de Pendulares, Paramotores e 
Giroaviação serão criados em futuro próximo.

Qualquer associado nosso sempre poderá ser 
o u v i d o  o u  p o d e r á  s u g e r i r  a t r a v é s  d e 
abul@abul.com.br e terá sempre pronta resposta.

Agradecemos a todos pela estreita colabora-
ção que estamos recebendo.

Bons ventos e bons voos a todos.

***

NOTÍCIAS ABUL
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Dentre as ações realizadas pela nova gestão da 
ABUL, conseguimos, no último 15, a recomposição 
do Conselho Fiscal. Dando sequência a reestrutu-
ração da ABUL, estamos apresentando duas 
novas diretorias:

- Diretoria Jurídica:  – OAB/PR IVONEI STORER
14.925 – juridico@abul.com.br

Advogado formado em 1989 pela Fundação 
Eurípedes Soares da Rocha, da cidade de Marília, 
São Paulo, possui Escritório com banca de 05 
advogados que atuam na área cível, trabalhista, 
família, previdenciário e bancário. Foi por duas 
vezes Presidente da Subseção da OAB de 
Bandeirantes, foi presidente do Clube do Carro 
Antigo de Bandeirantes – PR.

- Diretoria de Comunicação Institucional: 
MILTON HOSSAKA – comunicacao@abul.com,br

Empresário de Londrina – PR, formado pela 
UNOPAR em Administração de Empresas, pós 
graduado em Gestão de Administração de empre-
sas com foco em Marketing, Auditor ISSO 9001 
(gestor de qualidade), experiente Piloto Privado e 
Instrutor, sócio diretor da escola RV Ultraleves em 
Goiânia – GO.

A todos, nossos agradecimentos por tudo que 
já fizeram e continuarão a fazer pela nossa ABUL.

***

Resultado da AGE de 15NOV2020

Eleito novo Conselho Fiscal:
- Dorywillians Botelho de Azevedo – presidente;
- Enio Antonio Vitalli – membro efetivo;
- Ebson Carlos Corrêa – membro efetivo;
- João Batista Poubel – membro suplente;
- Paulo Roberto Garcia – membro suplente; e
- Edvaldo Almeida dos Santos – membro suplente.

Alteração do estatuto, conforme o Edital de 
Convocação, aprovada pela maioria.

Desde quando foi publicada a Portaria 2281 de 

04SET202, toda a equipe da ABUL e as escolas 
participantes têm trabalhado intensa e arduamen-
te para conseguir a tão sonhada instrução de voo 
da ABUL.

Em 19 de novembro a ANAC oficialmente 
autorizou o início da instrução através das 2 
primeiras escolas credenciadas: Sky Training – 
Escola de Aviação Civil (Clube CEU - Rio de Janeiro) 
do Cmte Leonardo Wolf (21 982586630) e a Flyby 
Escola de Aviação Leve (SIXM - Cuiabá) do Cmte 
Julceir (65 984150894).

Mais 3 escolas estão oficialmente credencia-
das para instrução de voo: Freedom Escola de 
Aviação (Tatui - SP) do Cmte Jeovan (11 
981552345), a RV Ultraleves (Goiania - GO) do 
Cmte Milton (43 988247007) e a Costa Esmeralda 
Escola de Aviação (Porto Belo - SC) do Cmte. Lucas 
(47-999629926).

Parabéns às escolas e a todos que acreditaram 
neste objetivo. Vamos tirar a borracha do chão!

Nosso intuito é que mais escolas sigam esses 
passos e consigamos suprir a carência de instru-
ção nos mais remotos cantos do Brasil! Bons voos 
e boa instrução!

Parabéns às 5 escolas! 
Decolagem autorizada!

***

Após incisivas tentativas da ABUL para a 
ANAC rever o requisito que estabelece a obrigato-
riedade de Certificado Reservista para concessão 
do CPA, enfim a ANAC acaba de divulgar uma nota 
cuja normativa prevê que o Certificado Reservista 
será exigido apenas para quem exercer as funções 
de instrutor ou examinador.

***

Nova ABUL, fazendo mais por você!
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Porte obrigatório do CHT digital passa a valer em 
fevereiro de 2021

Medida foi adotada em razão de adequações 
durante a pandemia do coronavírus

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 para vigorar no 
próximo dia 04 de agosto, precisou ser prorrogada 
em razão de adequações nos acessos às áreas 
restritas dos aeroportos durante a pandemia 
causada pelo novo coronavírus.

O profissional que ainda portar a licença física, 
impressa pela Casa da Moeda do Brasil, poderá 
apresentá-la até o dia 31 de janeiro de 2021, como 
habilitação e documento oficial. Aos profissionais 
que possuem somente a licença em formato digital 
(CHT Digital), as regras não mudam. Será exigido o 
formato do CHT Digital, com QR Code por licença, e 
um documento oficial com foto.

NOTÍCIAS ANAC
Lançado em agosto de 2019, o projeto CHT 

Digital permitiu acesso a licenças em formato 
digital para mais de 40 mil profissionais da aviação 
civil. Com tecnologia QR Code, o novo formato 
concede acesso a licenças e habilitações emitidas 
e atualizadas imediatamente no sistema, após a 
finalização de cada processo. Antes, o prazo para 
emissão de uma nova licença ou para a atualização 
de habilitações e exames era de pelo menos 30 
dias – prazo para confecção e envio de uma nova 
licença impressa em cartão pela Casa da Moeda.

Outro ganho para o regulado com o CHT 
Digital foi a isenção de taxa de emissão para a 
segunda via da licença, no valor de R$ 43,34. O 
custo para impressão, tanto para novas licenças 
quanto para a emissão de licenças atualizadas, era 
atribuído à União, e trouxe aos cofres públicos 
economia de R$ 800 mil por ano.

Para acessar a licença digital, o profissional 
deverá entrar no sistema: CHT - Sistema de 
emissão do Certificado de Habilitação Técnica e 
inserir login e senha utilizados para acessar o 
Sistema de Aviação Civil (SACI).

Este artigo usa como referência o livro 
“Development of Piston Aero Engines”, cujo autor é 
Bill Guston. Neste livro o autor conta um pouco da 
história da gasolina e do seu desenvolvimento na 
aviação, recomendo a leitura.

A quantidade de aeronaves que fora empre-
gada no advento da Primeira Guerra Mundial teve 
um crescimento exponencial desde o início do 
conflito. Uma boa parcela do combustível 
consumido por ingleses e franceses tinha origem 
da extração de petróleo das índias Orientais 
Holandesas (atual Indonésia), este petróleo era 

Artigo Técnico

GASOLINA DE AVIAÇÃO
composto por hidrocarbonetos de cadeia aromáti-
ca. Os Estados Unidos da América entraram no 
conflito em abril de 1917 e passou a contribuir com 
o fornecimento de combustível aos ingleses e 
franceses. Isso resultou em consequências devido 
à diferença dos combustíveis como por exemplo o 
superaquecimento de motores, perca de potência 
e até quebra de motores. Após muito tempo de 
análises chegou-se à conclusão de que a gasolina 
produzida a partir das extrações petrolíferas da 
Indonésia tinha cerca de 70 octanos, no caso da 
gasolina norte americana a situação era bem 
diferente, ela apresentava uma variação entre 45 a 
55 octanos apenas. Esse fato despertou o 
interesse (e necessidade) de se estudar o compor-
tamento dos motores de ciclo Otto com relação ao 
combustível.

Com o início dos estudos sobre a combustão 
dentro dos motores descobriram que a adição de 
20% de benzina (molécula de cadeia aromática 
mais simples) encerrava o problema da gasolina 
norte americana, pois a benzina apresenta 114,8 
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octanos. Com isso, vários estudos foram conduzi-
dos nos Estados Unidos com o intuito de avaliar a 
resistência do combustível à detonação. Dentro de 
uma subsidiária da General Motors, a Dayton 
Engineering Laboratories Co (Delco), os engenhei-
ros Thomas Midgley e Thomas Boyd concluíram 
que o combustível poderia detonar devido à taxa 
de compressão dos motores. Em dezembro de 
1921, encontraram um componente que poderia 
aumentar a capacidade de resistir à detonação, 
este componente seria o Pb(C2H5)4 ou chumbo 
tetraetila, e passou a fazer parte da gasolina 
aeronáutica e, posteriormente, da gasolina 
autommobilística. Na verdade, o chumbo tetraetila 
nunca é usado sozinho, mas sim como componen-
te de um aditivo antidetonante bem mais comple-
xo, o chamado Etil fluido. O Etil fluido é composto de 
chumbo tetraetila (61,45%), brometo de etileno 
(17,85%), cloreto de etileno (18,80%) e produtos 
inertes e corantes (1,9%). O composto possui cor 
avermelhada e o chumbo tetraetila é o componen-
te antidetonante, enquanto os brometo e cloreto 
de etileno destinam-se a formar compostos 
voláteis de chumbo (brometo e cloreto de chum-
bo), o que facilita sua eliminação junto com os 
gases de escapamento. Se fosse usado apenas o 
chumbo tetraetila, haveria a formação de grandes 
quantidades de chumbo metálico no motor e em 
todo o sistema de escapamento. Entre as conse-
quências nocivas disso estão a incrustração de 
chumbo nas velas, aterrando-as e fazendo-as 
falhar, acúmulo de chumbo nas sedes das válvulas, 
causando falha de compressão e acúmulo entre os 
anéis e suas ranhuras-sede no pistão, também 
causando falha de compressão. Não se deve 
utilizar gasolina de aviação em motores automoti-
vos. Para começar, o uso é ilegal, por motivos 
ambientais. Outro problema é que os catalisadores 
dos carros modernos prejudicam a reação que 
forma os cloretos e brometos de chumbo, e o 
metal puro acumula-se nas células cerâmicas do 
catalisador, provocando danos irreversíveis e 
entupimentos, causando perda brutal de potência. 
Se não fosse proibido, o uso da AVGAS em motores 
antigos, sem catalisador, é até benéfico, inclusive 
melhorando a lubrificação das guias de válvulas, 
além do óbvio benefício do poder antidetonante. 
Logo, também fica claro o processo inverso, usar 
combustível automotivo em motores aeronáuti-
cos não é uma boa prática, principalmente devido a 

adição de álcool na gasolina, o que prejudica os 
componentes do motor provocando corrosão e 
reduzindo a lubrificação.

Em terras brasileiras, como também no 
Canadá e nos Estados Unidos, a octanagem é 
expressa por meio de um índice antidetonante 
(AKI, Anti-Knock Index), ou Índice Antidetonante 
(IAD). Esse índice se baseia na média aritmética 
entre as octanagens medidas pelos métodos RON 
e MON. Porém, a partir de 3 de agosto deste ano o 
Brasil abandonou o IAD como expressão de 
octanagem, assumindo o praticamente universal 
métodos RON, onde a gasolina comum e a 
aditivada apresenta 92 RON (03 a partir de janeiro 
de 2022) e a gasolina premium com o mínimo de 
98 RON. A Petrobrás com sua gasolina Pódium e a 
Ipiranga com a gasolina Octapro apresentam um 
índice de 95 IAD/102 RON. Agora você deve estar 
pensando: “e o álcool?”, o etanol tem resistência à 
detonação de 116 RON.

Um terceiro método de medida foi criado para 
a gasolina aeronáutica, ele visa medir a resistência 
à detonação em condição de mistura rica. É 
regulado pela ASTM D909, essa norma prevê o 
teste com o motor a 1800 RPM e com admissão de 
ar forçada. Assim, a octanagem expressa na 
gasolina aeronáutica era expressa em dois valores, 
x/y, que alguns chamavam de octanagem em 
mistura pobre, mas na realidade é a octanagem 
MOM e a octanagem em mistura rica é obtida com 
a metodologia acima descrita. As principais 
gasolinas aeronáuticas (AvGas) são: Avgas 80/87 
(vermelha), Avgas 100/130 (verde) e Avgas 
115/145 (roxa).

Muitos motores no Brasil já funcionam com 
álcool etílico hidratado e há uma clara tendência 
mundial de se substituir os motores de aviação 
ciclo Otto por motores ciclo Diesel, de dois ou 
quatro tempos, mas que consumiriam, por motivos 
práticos, o querosene de aviação atualmente 
utilizado pelos motores a reação.

Espero que tenham gostado de mais um 
artigo técnico, até a próxima!

Direção Técnica ABUL.
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A solicitação de voo de cheque é o início 
do processo de habilitação CPA. Sem esta 
solicitação não se pode fazer o upload da 
respectiva documentação do processo.

1  –  To d o  v o o  d e  e x a m e  ( c h e-
que/recheque) é solicitado através do site da 
ABUL www.abul.org.br

2 – O exame inicial* é solicitado pela 
escola. Logar-se e clicar no link “Escola” -> 
“Solicitar voo de check”. Pesquisar o candida-
to pela matrícula ABUL e selecionar a habilita-
ção a ser checada;

*O sistema só permite esta solicitação se 
o candidato tiver sido aprovado nas provas 
teóricas.

3 – O exame de revalidação é solicitado 
pelo candidato. Logar-se e clicar no link 
“Habilitações” -> “Solicitar voo de (re)check” e 
selecionar a(s) habilitação(ões) a ser(em) 
checada(s); e

4 – Escolher o RRABUL da base onde foi 
realizado o curso (para exame inicial) ou da 
base operacional de origem (para revalidação). 
O candidato, o RRABUL e o Operações da 
ABUL receberão automaticamente um e-mail 
dessa solicitação.

RRABUL/CCABUL
1 – O RRABUL após receber a solicitação 

de re(check) por e-mail indicará no site um 
CCABUL para realizar o voo de exame inicial ou 
exame de revalidação;

2 – Caso não tenha um CCABUL disponí-
vel, comunicar à ABUL para devidas providên-
cias;

3 – O CCABUL receberá um e-mail 
informando a solicitação de voo. Deverá 
acessar o sistema no site e realizar o agenda-
mento do voo ou registrar a indisponibilidade 
de realizar o voo. Somente após o agenda-
mento do voo será possível enviar a FAP pelo 
sistema. 

Obs: Em exame reprovado o CCABUL 
deverá enviar a FAP pelo sistema informando 
que o candidato foi reprovado. Para um novo 

Exame inicial (voo de cheque) e revalidação (voo de recheque)

exame, deverá se fazer uma nova solicitação 
pelo sistema, devendo ocorrer após o cumpri-
mento do treinamento sugerido. Para exame 
cancelado ou interrompido o CCABUL deverá 
realizar o reagendamento também pelo 
sistema. A ABUL registrará o resultado do voo 
no Histórico Operacional do Candidato.

A ABUL tem a responsabilidade e o dever 
de cumprir os protocolos aprovados pela 
ANAC no trâmite dos processos de habilita-
ção.

Instrução de Voo da ABUL

A ABUL conta hoje com 12 
escolas associadas. Destas, 

5 escolas oficialmente 
credenciadas e 1 em fase 
final de documentação.

Se sua escola está inativa 
ou você deseja ter uma 

escola de instrução de voo 
CPA, venha para Nova 

ABUL! Credencie-se e torne 
esse sonho realidade.

Acesse www.abul.org.br! 
Venha voar com a Nova 

ABUL!



Imaginou suas histórias e aventuras serem postadas em 
nosso Boletim Informativo e serem curtidas por seus 

amigos e familiares? 
Envie para  suas experiências abul@abul.com.br

aerodesportivas!
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Quem emite os Certificados Médicos dos pilotos?
Curso Básico de Perícia Médica

Único curso CBPM EAD credenciado pela ANAC  Habilita médicos a 
emitirem o Certificado Médico Aeronáutico.

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:

cbpm@abul.com.br ou  
(21) 98016-9873

O Coordenador de Certificação Médica da ANAC, através da Portaria 
3.442 de 24 de novembro de 2020 do Diário Oficial da União de 

27NOV2020 aprovou o calendário de curso das próximas turmas:
XVI   CBPM – 01 MAR 2021
XVII  CBPM – 10 MAI 2021
XVIII CBPM – 19 JUL 2021
XIX   CBPM – 01 OUT 2021



CONVÊNIOS
Acesse www.abul.org.br e desfrute dessa facilidade oferecida aos 
filiados. Mantenha em dia sua anuidade ABUL!  São inúmeros 
convênios que a Nova ABUL lhe oferece.
Nova ABUL, fazendo mais por você!

FLY ULTRALEVES
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia - 

GO

RV ULTRALEVES ESCOLA DE 
PILOTAGEM

Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia-
GO

DEMOISELLE ESCOLA DE AVIAÇÃO 
CIVIL

Vila Azevedo – São Paulo - SP

ARES ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL
SDVH, Cond. Aeronáutico Vale Eldorado, 

Bragança Paulista SP

SPORT PILOT ESCOLA DE AVIAÇÃO 
AERODESPORTIVA

Aeroporto de Mogi Mirim - SP – SDMJ

CAEP – CLUBE DE AVIAÇÃO 
EXPERIMENTAL DO PARANÁ

Pq Industrial – Ibiporã PR

COSTA ESMERALDA CONDOMÍNIO 
AERONÁUTICO

Porto Belo SC – Lagoa do Bonfim RN - 
Jurerê SC - Búzios RJ – CEEA – Costa 

Esmeralda Escola de Aviação

PISTA DE POUSO SIXM
Br 364 Cuiabá – MT

AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE 
SIZP

 Gaúcha do Norte – MT

MONTAER AERONAVES
Aeroporto de Feira de Santana - BA

RECOMINTE – PEÇAS 
AERONÁUTICAS

Jacareí – SP - Fort Laudesdale FL USA 

GUSMANG MANGUEIRAS 
AERONÁUTICAS

Londrina – PR

RV AVIAÇÃO MANUTENÇÃO DE 
AERONAVES

Aeródromo SWEJ Palmas - TO

BIS AVIATION
Venda e manutenção de aviônicos

BECKER AVIONICS BRASIL
São José dos Campos – SP

MKR MANUTENÇÃO E ASSESSORIA 
DE ULTRALEVES  / AUTOGYRO 

BRASIL
Clube Esportivo de Voo – CEU - RJ

AIR ORIENTE CORRETORA DE 
SEGUROS

Rio de Janeiro - RJ

DELTAROMEU DESPACHANTE 
AERONÁUTICO
São Paulo - SP

SANTOS DUMONT MEDICINA
Rio de Janeiro - RJ

SPELAION – EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA

Piracicaba – SP

MULTICAR - ACESSÓRIOS
Cuiabá – MT

FREIOS BILL
Ibiporã PR

HOTEL POUSADA SÃO VICENTE
Santo Antônio do Leverger MT

POUSADA BENEVENTO
Campos de Jordão SP

THOMASI HOTEL
Londrina e Maringá – PR

POUSADA VILLA DAS PEDRAS
Pirenópolis – GO

HOTEL LAGO DAS BRISAS
Buriti Alegre – GO

HOTEL EUDOXIO
Itajaí – SC

HOTEL LE JARDIN 
Caldas Novas/GO
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Presidente: João José de Souza Lima - presidente@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: Abel Silveira Gomes - eventos@abul.com.br
Diretor de Instrução: Jeovan Pereira de Alencar - instrucao@abul.com.br
Diretor Jurídico: Dr. Ivonei Storer - juridico@abul.com.br
Diretor de Comunicação Institucional: Milton Hossaka - comunicacao@abul.com.br
Secretário Executivo: Bernard Tkotz - secretario@abul.com.br
Operações: Bernard Tkotz - operacoes@abul.com.br

(21) 98487-8003 /      (21) 98487-7749 /        (21) 98487-7999

Habilitação CPA - documentos@abul.com.br
Curso Básico de Perícia Médica - cbpm@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

DIRETORIA

CONTATOS

ANÚNCIOS EM BANNERS
Divulgue sua empresa e seus negócios no site, revistas e 
Boletins Informativos da ABUL. 
Banners de variados tamanhos por valores atrativos. 
O público focado no aerodesporto vai gostar de conhecer 
sua marca!!
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