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Editorial
Por Patricia da Silva
Qual a importância de seus colaboradores?
• Não se pode imaginar a estrutura construída pela
ABUL sem a seriedade e a dedicação de seus
colaboradores.
• Desde a sua fundação, a ABUL foi responsável
pela aplicação de milhares de provas teóricas através
de seus Representantes Regionais, avaliações
através de seus Examinadores Credenciados, pela
vistoria de aeronaves através de seus Representantes
Técnicos e inspeções de saúde através de seus
Médicos também Credenciados.
Graças ao trabalho desenvolvido por esses colaboradores, a aviação aerodesportiva compreende hoje a
marca de 25% da aviação no Brasil.
• É importante que esse ente ABUL tenha um olhar
atento à prática da atividade na sua região, pois a
partir dessa observação pode-se intervir de forma
signiﬁcativa para melhoria dos serviços prestados por
esta Associação ou inibir alguma imprudência que
possa denegrir a imagem da coletividade ou levar a
perda de conquistas adquiridas.
• O prestígio e a credibilidade adquiridos pela ABUL
junto aos órgãos de aviação ao longo dos seus 34
anos de existência são o fruto desse trabalho.
Os colaboradores da ABUL não têm poder de
ﬁscalização ou coercitivo, mas sua autoridade deve
ser imposta de forma a garantir a segurança de voo da
coletividade.
Qual a importância da ABUL para os praticantes do
aerodesporto?
• A ABUL detém a expertise no gerenciamento dos
processos de habilitação, entre outros, desde o extinto
DAC. Entretanto, ainda são frequentes os casos de
processos em que a ABUL precisa intervir em defesa
de seus ﬁliados.
• A ABUL é a única entidade totalmente independente, com autonomia para conduzir todo o processo de

habilitação, aplicar provas e ministrar instrução prática
de voo.
• Não imagine que o único momento em que se
possa usufruir dos benefícios da ABUL, seja quando
da sua primeira habilitação. Graças ao acompanhamento da ABUL junto aos órgãos de aviação, e após
acompanhar por quase 20 anos as inspeções de
saúde pelos seus Médicos Cadastrados, a ANAC
instituiu o CMA 4ª Classe com requisitos mais
brandos. A ABUL detém o mérito pela criação da
habilitação de piloto aerodesportivo que já não mais
precisa fazer um curso de PP para voar suas aeronaves com performance mais avançada que a os
paulistinhas ou aeroboeros dos Aeroclubes. Sem a
participação da ABUL, talvez a realidade fosse outra
numa próxima renovação de habilitação. Por isto, a
importância da união e dos esforços de todos para não
haver retrocesso ou perdermos as regalias conquistadas até aqui.
• Nossos ﬁliados contam com a estrutura administrativa e operacional da ABUL, entidade reconhecida e
prestigiada pelos órgãos de aviação e os não sócios
enfrentam aquelas diﬁculdades que já superamos.
Prestigie nossa Associação. Já que agora temos “Rios
Voadores”, então “Voar é preciso”.

PA U D E S E B O
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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 12 ﬁliados
2º lugar – Mario Penha de Ipatinga MG com 5 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 19 ﬁliados
- Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí SP com 17 ﬁliados
2º lugar - Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta RS com 7 ﬁliados
3º lugar - ELU Escola de Ultraleves Ltda de Brasília DF com 6 ﬁliados

PAPO RÁDIO

Dicas de uma controladora de voo do ACC Curitiba (trechos)
“Buenas, pessoal!
Para quem não me conhece, eu sou controladora no ACC Curitiba, já apareci aqui a ntes
passando uns bizus para melhorar a nossa
comunicação na fonia.
Além de ATCO, atualmente eu também atuo
na FAB como instrutora de inglês aeronáutico e
como avaliadora no EPLIS, que é o nosso exame
de proﬁciência em inglês aeronáutico, estilo o
SDEA dos pilotos.
Hoje eu venho com um apelo, um bizu, que de
cara parece bobinho mas agiliza muito as coisas.
1 - APELO - PAREM DE FALAR
AFIRMATIVO/POSITIVO! Falem AFIRMO!
Principalmente no verão com as formações
as frequências não são das melhores, a fonia
congestiona com reporte de desvio a todo
momento e o serviço ﬁca bem mais complicado,
a última coisa que a gente quer é perder tempo
conﬁrmando mensagem porque não ﬁcou claro
o que foi dito. É muito comum eu só ouvir o ﬁnal
das mensagens e toda vez que ouvimos IVO a
gente acha que é NEGATIVO, numa transmissão
que diﬁcilmente essa seria a resposta, mesmo
assim eu tenho que conﬁrmar e quando eu,
controle, tô transmitindo, eu não ouço mais

ninguém, vai que nessa transmissão eu não
ouço alguém reportando algo urgente.
Eu sei que uma vez acostumados, é difícil
mudar, mas vamos tentar pela segurança de
todos, dá pra diminuir as chances de um acidente ou incidente nessas pequenas atitudes.
2 - BIZU
Só relembrar uma coisa que acho que já
comentei: quando eu perguntar a procedência o
mais importante pra mim é o código ICAO do
aeródromo, porque é isso que eu digito na
ferramenta de busca e consigo ver no mapa. Eu
falei sobre primeiro contato uma vez e citei algo
sobre isso e comentei sobre plano de voo. Mas
além disso de achar o plano de voo correto, essa
pergunta é feita para eu descobrir a SUA
POSIÇÃO. Mas nem sempre eu consigo apenas
com essa informação!
Pro pessoal VFR, que não tem como informar
radial e distância ou QDR/QDM, fale qual setor
você está em relação a um aeródromo que
tenha órgão ATS ou uma TMA, já ajuda a gente a
achar mais rápido.
Exemplo: “Norte da TMA Campo Grande”,
“ S u d e s t e d e P a t o B ra n c o”, “ O e s t e d e
Guarapuava”, etc.
Infelizmente não tenho acesso fácil à carta
visual com os landmarks, então nem todo
mundo vai saber onde ﬁca o Paranazão tão
rapidamente, coisa que aprendi de tanto
reportarem kkkkk
Obrigada e depois dou um vale-proa DCT pra
quem chegar até aqui no ﬁm desse textão
kkkkkk brincadeira”
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NOTÍCIAS ABUL
O DECEA publicou o PRENOR ICA 103 – Operação de Aeronaves aerodesportivas –
Tráfego Aéreo. Esse documento esteve disponível para consulta por 40 dias e teve
o propósito de coletar sugestões para a reedição da ICA 100-3 “Operação
Aerodesportiva de Aeronaves”, visando ao contínuo aperfeiçoamento das normas
de Tráfego Aéreo no âmbito do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
(SISCEAB).
A ABUL participou de um GT – Grupo de Trabalho levantando diversos pontos a
serem alterados e melhorados visando a segurança e a desburocratização, além de
maior liberdade de voo para as aeronaves amparadas pelo RBAC 103. Em breve teremos boas notícias
dessas propostas bem discutidas que foram muito bem aceitas pelo Setor de Normas do DECEA, que
tem como responsável o Maj Jeferson a frente desse trabalho. Mais uma vez a ABUL lutando por sua
liberdade de voar!

Aerodesporto 103
Esta Associação, reconhecendo a importância do aerodesporto ligado ao RBAC 103,
iniciou uma campanha de
conscientização de regularização desses aerodesportistas.
Assim os pilotos de paramotor,
g i ro s , u l t ra l eve s b á s i c o s ,
minitrikes dentre outros até
200kg, podem se regularizar no
site da ABUL. Dessa forma
espera-se amparar os inúmeros pilotos que se encontravam desamparados. Conte com a ABUL e voe
seguro!

FISTEL

NOVOS CONVÊNIOS!

A ANATEL disponibilizou os boletos para pagamento de sua licença rádio. Mantenha em
dia, pague sua FISTEL. Acesse: https://sistemas.anatel.gov.br/Boleto/Internet/Tela.asp
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SEGURANÇA OPERACIONAL

Ângulo de ataque (AoA) e estol
A perda de controle em voo é responsável por considerável percentual das ocorrências fatais da aviação. Esses acidentes
acontecem, principalmente, devido à extrapolação dos limites aerodinâmicos das asas.
O estol pode acontecer a qualquer velocidade e a qualquer atitude, especialmente

durante a decolagem e o pouso.
O ângulo de ataque (AoA) é um dos
principais fatores que determinam a quantidade de sustentação, de arrasto e momento produzido pelo aerofólio.
É o ângulo aerodinâmico formado pela
corda do aerofólio (asa do avião) e o ﬂuxo do
ar (direção do vento relativo).
Quatro forças da aerodinâmica atuando
na asa de um avião.
Sabe-se que o estol ocorre quando o
ângulo de ataque de um aerofólio ultrapassa
o ponto no qual a máxima sustentação é
alcançada (ângulo de ataque crítico). Sendo
assim, deve-se ter em mente que para uma
dada conﬁguração de voo (posição de ﬂaps
por exemplo), o estol sempre irá ocorrer com
o mesmo ângulo de ataque, mas não necessariamente com a mesma velocidade.
Por que a velocidade de estol muda?
Quando se realiza uma curva em voo, devese aumentar nossa sustentação para manter
o voo nivelado, e para isso aumenta-se o
ângulo de ataque, o que faz com que o
aerofólio se aproxime do ângulo de ataque
crítico, mesmo que a velocidade não tenha
sido alterada. Portanto, o fator de carga
resultante de uma manobra não altera o
ângulo de ataque no qual um aerofólio
sofrerá estol, mas aumenta a velocidade.
Atualmente, para a ampla maioria dos pilotos,
a IAS (Indicated Air Speed) é a única informa-

ção disponível em seus instrumentos de voo
capaz de indicar o quão próximo está o estol.
Porém, como explicado acima, esta informação não é suﬁciente para real manutenção
das margens de segurança, principalmente
quando fora do voo reto nivelado. Ainda que o
avião esteja equipado com a buzina de alerta
de estol e que ele seja um auxílio importante,
sabemos que, quando ela soa, pode ser tarde
demais. O aumento do AoA resulta em
aumento de sustentação e aumento do
arrasto induzido. Quando se extrapola o
ponto que chamamos de Ângulo Crítico de
Ataque, o ﬂuxo de ar se descola da superfície
superior da asa, gerando perda de sustentação – o estol. Quando não se tem informações para reconhecer e corrigir a situação, o
estol leva à perda de controle em voo e perda
abrupta de altitude.

As linhas pretas representam o ﬂuxo do
vento, o aerofólio está em ciano e “α” é o
ângulo de ataque.
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Homenagem
Em 8 de fevereiro vemos o falecimento aos 87 anos, do nosso
patrono no Senado Federal, Senador José Maranhão.
A aviação brasileira deve muito ao piloto e polí co José Maranhão. Foi
das mãos dele que saiu o CBAer - Código Brasileiro da Aeronáu ca.
Redigiu a lei federal em 1986 que ainda está em vigência, tendo
sofrido poucas reformas.
Novamente, através do Senador José Maranhão, ano passado, foi
dada nova redação à reforma do CBAer, ainda a ser apreciada pela Câmara
dos Deputados.
O Cmte Albrecht, quando no comando dessa ins tuição, sempre encontrou as portas abertas
junto ao Senado, graças a paixão imensurável pela aviação do Cmte Maranhão.
A ABUL, com o mais profundo pesar, presta postumamente, o seu reconhecimento e agradecimento pelo trabalho dedicado à aviação deste amante e defensor da aviação!

INSTRUÇÃO DE VOO DA ABUL
A ABUL conta hoje com 14 escolas associadas. Destas, 5 escolas
oﬁcialmente credenciadas e 4 em fase ﬁnal de documentação.
Se sua escola está ina va 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 ABUL!

NOTÍCIAS ANAC
Portal da ANAC é migrado para plataforma gov.br e ganha novo visual. Acesse: www.gov.br/anac

Voo Simples ganha página para acompanhamento das ações.
O Voo Simples é um programa ﬁnalís co do Governo Federal
para melhorias estruturantes na aviação geral brasileira, focado na
simpliﬁcação e desoneração, no fomento à compe vidade e no
crescimento do setor, mantendo os altos níveis de segurança. Das
63 inicia vas programadas, 19 foram concluídas e 31 estão em
andamento.

Porte obrigatório do CHT digital desde 01/02
Novo modelo de licença deverá ser u lizado por todos os proﬁssionais de aviação civil licenciados.
Para os pilotos CPA não é obrigatório o seu porte. Para acessar a licença digital, entrar no sistema: CHT Sistema de emissão do Cer ﬁcado de Habilitação Técnica e inserir login e senha u lizados para acessar
o Sistema de Aviação Civil (SACI).
O CHT Digital só terá validade mediante apresentação de um documento oﬁcial de iden ﬁcação com foto.
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ARTIGO TÉCNICO

Uma Visão Orientadora do Processo de Construção Amadora de Aeronaves no Brasil

V

oar pelos céus sempre foi um sonho humano;
prova disso são os deuses mí cos da
an guidade, como Dédalo e Ícaro na An ga
Grécia, Mercúrio na mitologia romana e Thor para os
povos nórdicos. Para muitos, o primeiro contato com
a aeronáu ca ocorreu a par r de kits de construção
de aeromodelos, alguns usavam elás co como
propulsão e outros, um pequeno motor à combustão.
O aeromodelismo emprega todos os conceitos de
aeronáu ca u lizados no projeto e construção de
aeronaves reais, claro, considerando suas escalas.
Construir e pilotar seu próprio avião é uma experiência pessoal muito prazerosa e gra ﬁcante, um sonho.
E em muitos países, é permi do pela lei fazê-lo. No
Brasil não é diferente!

Há diversos meios de se realizar esse sonho: a
aquisição de um projeto pronto e, par ndo dele,
confeccionar cada parte e subparte descrita no
projeto; existe, também, a possibilidade de se
comprar um kit de construção, onde o comprador irá
receber uma porção determinada de partes e
subpartes já prontas, restando serem adequadamente montadas (como se fosse um Lego) segundo o
manual do fabricante do kit; e pode-se, ainda, iniciar
um projeto do zero (ou até usar um modelo existente
como base para seu desenvolvimento), posteriormente passando por todas as fases anteriores
comentadas. Entende-se que toda aeronave que

“nasce”, deﬁne-se como “aeronave experimental”,
pois este é um processo natural do desenvolvimento
de uma aeronave. Ela é experimentada para qualiﬁcar
e quan ﬁcar o processo de projeto, construção e
cer ﬁcação da aeronave. Sem isso, não haveria
aviação de forma alguma.
Dentre muitas categorias de aeronaves, vamos
focar nas aeronaves de construção amadora. Vários
países reconhecem o valor da construção amadora e
permitem sua existência em suas leis e regulamentos.
No Brasil, o Código Brasileiro de Aeronáu ca (Art. 67)
estabelece como regra geral que todas as aeronaves
devem ser cer ﬁcadas, no entanto, permite a
construção amadora e o desenvolvimento da aviação
experimental. No âmbito material, uma aeronave
cer ﬁcada (homologada) é diferente de uma
aeronave experimental, pois, esta primeira, passa por
um processo rigoroso de avaliação do projeto, testes
de equipamentos e ensaios de desempenho em voo
submetendo a aeronave às condições extremas de
operação, visando buscar o cumprimento dos
requisitos técnicos estabelecidos por normas
internacionais. Esse processo de cer ﬁcação
(homologação) tem a par cipação da autoridade
aeronáu ca do país em que ela está sendo cer ﬁcada. Assim, garante-se um padrão mínimo a ngido de
conﬁabilidade reduzindo a probabilidade de falhas
té c n i ca s . To d o e s s e p ro c e s s o d e c e r ﬁ cação/homologação eleva os custos da aeronave, tal
qual um construtor amador jamais poderia suportar.

Assim, uma aeronave de construção amadora,
caracterizada assim por não ser subme da a uma
longa e onerosa campanha de ensaios exaus vos,
deve expor poucas pessoas ao risco e somente
aqueles inerentes ao projeto. Devido a isso, essas
aeronaves são restringidas na sua operação, podendo
apenas voar em áreas pouco povoadas, ou em alguns
casos especíﬁcos, há áreas completamente isoladas.
A realização de voos desse po de aeronave sobre
áreas densamente povoadas é permi da sob
autorização especíﬁca da autoridade aeronáu ca e o
transporte de pessoas e bens com ﬁns lucra vos é

Boletim ABUL - 7

proibido. Por isso, essas aeronaves são u lizadas com
o intuito de lazer ou para experimentar novos
conceitos. Logo, a par cipação de en dade de
pesquisa, universidades e entusiastas de aeronáu ca
é comum no meio da construção amadora. E a
importância da existência dessa a vidade no cenário
da aviação brasileira é tal que algumas inicia vas do
setor vêm trazendo excelentes resultados para a
comunidade aeronáu ca brasileira, viabilizando a
inovação tecnológica, e trazendo reconhecimento à
vocação aeronáu ca do Brasil no cenário internacional.

É muito importante, dessa forma, que a
autoridade aeronáu ca permita o desenvolvimento
da aviação experimental. Essa permissão é feita
através de um processo de autorização que tem como
base a responsabilidade do construtor e do engenheiro responsável pelo acompanhamento da construção.
O processo de construção amadora (no âmbito
da documentação), também conhecido como H-03,
inicia-se ao solicitar à ANAC (Agência Nacional de
Aviação Civil), via formulários padronizados, a
autorização de construção de um determinado
modelo/projeto. Havendo essa autorização, com
todos os devidos documentos apresentados, o
construtor deve seguir o cronograma apresentado e o

DESCONTRAINDO

engenheiro responsável pela construção deve
acompanhar os trabalhos de tempos em tempos,
alimentando um memorial descri vo da construção
para que no ato da conclusão da construção, possa
ser produzido um relatório de toda a construção
realizada. Este relatório é apresentado às autoridades
para avaliação e, então, é marcada a vistoria ﬁnal,
onde serão avaliados o processo de construção
conforme informado no relatório do engenheiro
responsável. Uma vez que esteja tudo conforme os
requisitos mínimos de qualidade, é dado o deferimento do processo e conclusão da parte de avaliação
técnica da construção, restando ao construtor
submeter ao Registro Aeronáu co Brasileiro (RAB)
um pedido de registro de sua aeronave e emissão do
Cer ﬁcado de Autorização de Voo (CAV), baseado em
sua reserva de marca experimental brasileira.
Em resumo, esse é o processo realizado para se
obter a autorização de voo de uma aeronave construída por amadores.
Espero que tenham gostado, bons voos!
Direção Técnica ABUL
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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!

Seja médico perito da aviação
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.
Informaçõesç
cbpm@abul.com.br ou
(21) 98016-9873
Próxima turma: XVII CBPM – 10 MAI 2021
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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 - GoiâniaGO
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

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

AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE
SIZP
Gaúcha do Norte – MT

POUSADA BENEVENTO
Campos de Jordão SP

MONTAER AERONAVES
Aeroporto de Feira de Santana - BA

THOMASI HOTEL
Londrina e Maringá – PR

RECOMINTE – PEÇAS
AERONÁUTICAS
Jacareí – SP - Fort Laudesdale FL USA

POUSADA VILLA DAS PEDRAS
Pirenópolis – GO

GUSMANG MANGUEIRAS
AERONÁUTICAS
Londrina – PR
RV AVIAÇÃO MANUTENÇÃO DE
AERONAVES
Aeródromo SWEJ Palmas - TO

HOTEL LAGO DAS BRISAS
Buriti Alegre – GO
HOTEL EUDOXIO
Itajaí – SC
HOTEL LE JARDIN
Caldas Novas/GO
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ANÚNCIOS EM BANNERS

4.000 VISUALIZAÇÕES MÊS
Divulgue sua empresa e seus negócios no site, revistas
e Bole ns Informa vos da ABUL.
Banners de variados tamanhos por valores atra vos.
O aerodesporto espera conhecer sua marca!!

DIRETORIA
Presidente: João José de Souza Lima - presidente@abul.com.br
Diretor Técnico: Sérgio Antônio de Oliveira Neto
Diretor Médico: Dr. José Luiz Capalbo
Diretor de Pendulares: Francisco Batista Ferreira
Diretor de Paramotores: Francisco Batista Ferreira
Diretor de Giroaviação: João Bosco Cortez
Diretor de Eventos: Abel Silveira Gomes
Diretor de Instrução: Jeovan Pereira de Alencar
Diretor Jurídico: Dr. Ivonei Storer
Diretor de Comunicação Institucional: Milton Hossaka
Secretário Executivo: Bernard Tkotz - secretario@abul.com.br
Operações: Bernard Tkotz - operacoes@abul.com.br

CONTATOS:
(21) 98487-8003

98487-7749

98487-7999

Habilitação CPA - documentos@abul.com.br
Curso Básico de Perícia Médica - cbpm@abul.com.br
Documentos diversos - documentos@abul.com.br
Contato - abul@abul.com.br
Presidente - presidente@abul.com.br
Secretário Executivo - secretario@abul.com.br
Operações - operacoes@abul.com.br

Siga a ABUL
nas redes sociais:

