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EDITORIAL

Quanto vale a ABUL?
Caros pilotos,
Proponho o seguinte tema:
- Quanto vale a ABUL?
Bem, se pegarmos os valores médios da
gasolina e consumo dos nossos motores, com a
anuidade poderíamos voar cerca 30 segundos
todos os dias. Acho que não dá nem para taxiar...
Agora o que temos: temos a cobertura da
ABUL em expansão para todo o território nacional. Temos médicos examinadores, escolas
credenciadas, instrutores credenciados, checadores credenciados, oﬁcinas credenciadas,
D e l e g a d o s , Re p r e s e n t a n t e s T é c n i c o s ,
Representantes Regionais, empresas conveniadas...
E o melhor: temos uma Diretoria que não nos
é imposta, nós a elegemos; e um grupo de
funcionários de causar inveja. Porém, o mais
importante são os associados, aqueles que, além
de tudo o que fazem, dedicam 30 segundos de
seu voo para a sua ABUL. A ANAC nos respeita e
nos conﬁa atividades essenciais. Com nosso
esforço e disciplina, aos poucos nos ﬁrmamos
como responsáveis e merecedores do que nos
tem sido atribuído. Só foi possível chegar até
aqui com a participação efetiva do seu bem mais
valioso: seus associados, com sua participação,
sua ajuda, suas críticas e elogios, seu empenho
em observar a disciplina de voo e o respeito à
segurança. Tudo isso constitui nosso patrimônio.
- Patrimônio? Ah, sim! Nossa ABUL possui sede
própria, são 3 salas com vagas de garagem no
centro ﬁnanceiro do Rio de Janeiro. Isto
também é seu.
Então, quanto vale a ABUL?
Vamos ao que temos:
Nesta edição você encontrará a indicação de

um link em nosso site onde em um mapa do Brasil
está visualizada nossa estrutura implantada até
então. Você terá acesso imediato a toda a nossa
estrutura, por estado e município, inclusive
endereço e telefone para contato. Esta visualização será de extrema valia para aqueles que
estiverem viajando, encontrar escolas, marcar
exame médico, fazer um check up, seu e da
família e por um preço inigualável.
Hoje somos exemplo pelo tanto que conseguimos com tão pouco. Mostre para seus amigos,
para outros pilotos. Guarde em seu celular.
Tudo o que temos é muito precioso e devemos
cuidar. Porém cabe uma cautela. Todo tesouro
desperta cobiça. É mais fácil se apoderar do que
fazer. Convidam-nos a abandonar tudo isso e
começar do zero. Apenas críticas escondendo
interesses pessoais. Tamanho engodo e pequenez nos faz lembrar o magistral poema de
Machado de Assis que publicamos nesta edição.
De novo reiteramos os melhores votos para
2021. Sejam felizes com muitos pousos manteiga
e não se esqueçam dos nossos trinta segundos.
JJ - Presidente
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Retrospectiva 2020

N

esse ano que passou, apesar de todas as
adversidades, tais como pandemia, crises
econômica e política entre outras, a ABUL
precisa comemorar! Completou seus 33 anos de
existência com um saldo extremamente positivo.
Foi um ano de grandes conquistas e inúmeras
vitórias:
- Credenciou 7 RRABUL e 2 DelABUL para fortalecer o suporte de 88 representantes e 21 delegados
por todo Brasil para dar suporte local, informações, aplicação de provas teóricas sem precisar
aguardar as bancas de provas da ANAC, indicações
de checadores credenciados e supervisão da
atividade aérea aerodesportiva regional;
- Credenciou 28 CCABUL reforçando a rede de 216
examinadores credenciados para realização de
voo de cheque/recheque;
- Credenciamento de 8 MCABUL incrementando o
pool de 164 médicos cadastrados distribuídos por
todos os estados;
- Credenciamento de 7 RTABUL para compor o
time de 95 Representantes Técnicos distribuídos
em todas as regiões para dar suporte de manutenção às aeronaves e emissão dos CVA;
- Atualizou guias, manuais e provas teóricas de
acordo com a normativa vigente da ANAC;

- Implementou a Seção de Operações para assessoria e celeridade de todos os processos operacionais;
- Estabelecimento de mais de 30 convênios com
empresas que proporcionam descontos e facilidades aos ﬁliados e seus familiares
- Aprovação pela ANAC da Instrução Prática de Voo
pela ABUL;
- Credenciamento pela ABUL de 5 escolas de voo;
- Desenvolveu um site moderno que oferece
processos totalmente digitalizados, possibilitando aplicação de provas e simulados on line, assim
como cursos EAD, além de inúmeras outras
facilidades a seus ﬁliados e amantes do aerodesporto;
- Aprovação da CNH como requisito psicológico;
- Implementação do sistema on line para pagamento das anuidades por meio de boletos e ou
cartão de crédito, podendo ser parcelado, através
do site da ABUL;
- Conclusão de 369 processos de habilitação CPA;
- Intermediação de 195 processos de CMA;
- 30 médicos formados no Curso Básico de Perícia
Médica – CBPM;

O novo e moderno site da ABUL.
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- Criação do Amigo ABUL, onde sócios que não
voam mais permanecem ligados à ABUL podendo
manter-se em contato com amigos e com a
aviação para manter vivo os momentos de sua vida
que tanto lhe trouxeram alegrias;
- Criação do Boletim Informativo Extraordinário
para divulgar notícias relevantes a todos os sócios
a qualquer momento;
- Substituição do eterno
Presidente Albrecht pelo
Cmte João José e eleição de
novo Conselho Fiscal;

- Criação dos Grupos de Whatsapp das Diretorias,
Conselhos e Colaboradores, para interação rápida
e envio de informações prementes; e
- Como último e importante item, a ABUL conseguiu retomar seu crescimento. Ultrapassou seu
ponto de inﬂexão e voltou a aumentar em número
de ﬁliações. Suas ações de estreitamento da
relação com seus ﬁliados e a reestruturação
ﬁnanceira foram imperiosos. Dando continuidade
ao trabalho que vem sendo feito e aprimorado a
cada dia, permanecerá em longos e altos voos em
prol do aerodesporto e sua segurança

Lançamento

Mapa interativo dos
colaboradores ABUL
Veja a extensão da ABUL em todo o
nosso território. Qual empresa no
Brasil tem essa projeção nacional?
Acesse o site, pesquise os colaboradores através do link ou agora
também poderá visualizá-lo no
mapa.

Expectativas e planejamentos para 2021

N

ossa Associação, motivada pelos ótimos
resultados de 2020, está com uma agenda
repleta de projetos, eventos e planejamentos para este ano:
- Conclusão do processo junto à ANAC para ministrar curso teórico de ICPA. Este processo foi
iniciado ano passado e está em andamento;
- Implantação de mapa interativo de sócios no
site, aos moldes dos colaboradores;
- Digitalização e sistematização dos processos de
CMA 4ª classe no site visando facilitar e dar
celeridade ao processo junto à ANAC;

- Sistematização da emissão de CVA para um maior
controle de emissão dessas guias assim como
respaldo junto à ANAC;
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- Digitalização do processo de matrícula do Curso
Básico de Perícia Médica realizado EAD;

PARCERIA SPOT

- Realização do 20° ENU;
- Apoio a eventos e competições regionais do
aerodesporto;
- Trazer para ABUL os aerodesportistas visando o
fortalecimento dessa categoria de voo amparada
pelo RBAC 103 e prover toda a assistência tal como
registro de aeronaves, cadastro de pilotos aerodesportistas e assessoria na solicitação de áreas
de voo junto aos regionais do DECEA;
- Implementação de mensagens por whatsapp nas
solicitações de voo de cheque e indicação de
checadores, visando a celeridade e facilitação do
recebimento da comunicação;
- Pagamento on line através do PIX, complementando as opções de boleto parcelado e cartão de
crédito parcelado; e
- Encerramento da Gestão 2019 – 2021 em 31 de
agosto com o sentimento do dever cumprido de
ter oferecido o melhor a todos os associados,
incentivado e apoiado o aerodesporto com voos
seguros e dentro das normativas previstas.

H

á cerca de 2 anos negociei com a SPOT
um desconto para associados ABUL.
Naquela época se tornou obrigatório ter
a bordo um ELT, um PLB ou um Spot (que tinha
sido aprovado há pouco tempo). Mais de 100
associados terminaram adquirindo um SPOT.
Dessa vez eles estão oferecendo as condições
abaixo:
Trade in > Cliente troca o spot gen 3 antigo
dele por um spot gen 4 novo pagando R$
419,00, podendo migrar seu plano atual para o
gen 4 sem custos. Caso um novo plano seja
necessário, desconto de 25% no plano anual.
· Plano anual com 25% de desconto de
R$1.078,00 (incluso a taxa de ativação) por
R$809,10. Um desconto de R$ 269,70
· Renovação de clientes antigos > 25% de
desconto no plano anual
· Novos clientes> Desconto no produto e serviço
de 25% para a compra e ativação no plano anual
(Gen 4 de R$ 749,00 que é o preço regular por
R$ 559,00)
· Desconto total de R$ 459,70!
· Período de 01/02 a 01/03
Forte abraço, Fernando Andreis
(21) 98276-3026

Por que eu gosto de voar
Armando Nogueira que disse:
“Um dia, alguém me perguntou por que gosto
tanto de voar.
Devaneio puro.
Quem voa, sobrevoa.
Quem voa, sobreleva.
Quem voa é cúmplice dos ventos.
Quem voa busca no céu o lugar onde Deus possa
vê-lo melhor.
Quem voa perpassa sete cores do arco-íris.
Quem voa reparte com os anjos a castidade azul do céu.
Quem voa é conﬁdente das nuvens.
Quem voa sabe que nuvem tem coração de mulher: beija e balança.
Quem voa sente o perfume das rosas dos ventos.
Quem voa é capaz de ouvir e entender estrelas.
Quem voa contempla de perto, o instante em que o sol se cala.
Quem voa, quando pousa, está voltando da eternidade.
Só quem voa descobre o tamanho de Deus.”
“Troco duas pernas em bom estado de conservação por duas asas bem voadas”

5

Homenagem
A ABUL lamenta e despede-se de seus ﬁliados
Cmte. ROGÉRIO MOCELLIN ocorrido em
06/12/2020, em Erechim, sua cidade Natal, e do
CCABUL Cascavel/PR, Cmte. MARLON PRANDO,
falecido em 13/01/2021, que se dedicou a ABUL
por mais de 20 anos. Esta Associação manifesta
condolências e solidariedade aos seus familiares e
amigos. "Os pilotos não morrem, apenas retornam
aos céus com suas próprias asas”

Aniversariante
Quem não conhece a carioca Patrícia?
A Pat, como é chamada por muitos, já se
confunde com a própria ABUL, pois há tantos anos
se dedica de corpo e alma à nossa Associação e
apoio a seus ﬁliados.
No último dia 29 de dezembro, a Pat completou primaveras!
Dentre as comemorações foi registrado seu
festivo almoço com seus familiares e nosso eterno
Presidente, o Cmte. Albrecht.
Parabéns Patrícia! Felicidades e abraços da
Família ABUL!

PADROEIRA DOS AVIADORES
Nossa Senhora do Loreto
Oração mandada compor por Sua Santidade o Papa Paulo VI, a pedido
do Brigadeiro Eduardo Gomes, quando de sua visita ao Vaticano
(Maio de 1967).
Maria, Rainha do Céu, gloriosa Padroeira da Aviação, ergue-se
até vós a nossa súplica. Somos pilotos e aviadores do mundo
inteiro; e, arrojados aos caminhos do espaço, unindo em laços
de solidariedade as nações e os continentes, queremos ser instrumentos vigilantes e responsáveis da paz e do progresso para as nossas
pátrias. Em vós depositamos a nossa conﬁança. Sabemos a quantos
perigos se expõe a nossa vida; velai por nós, Mãe piedosa, durante os
nossos voos. Protegei-nos no cumprimento do árduo dever cotidiano,
inspirai-nos os vigorosos pensamentos da virtude e fazei com que nos
mantenhamos ﬁéis aos nossos compromissos de homens e de cristãos.
Reacendei em nossos corações o anelo dos bens celestiais, vós que
sois a Porta do Céu; e guiai-nos, agora e sempre, nas asas da fé, da
esperança e do amor. Amém.

Ó
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A MOSCA AZUL
de Machado de Assis
Era uma mosca azul, asas de ouro e granada,
Filha da China ou do Indostão,
Que entre as folhas brotou de uma rosa encarnada,
Em certa noite de verão.
E zumbia, e voava, e voava, e zumbia,
Refulgindo ao clarão do sol
E da lua, – melhor do que refulgiria
Um brilhante do Grão-Mogol.
Um poleá que a viu, espantado e tristonho,
Uma poleá lhe perguntou:
"Mosca, esse refulgir, que mais parece um sonho,
Dize, quem foi que te ensinou?"
Então ela, voando, e revoando, disse:
– "Eu sou a vida, eu sou a ﬂor
"Das graças, o padrão da eterna meninice,
"E mais a glória, e mais o amor."
E ele deixou-se estar a contemplá-la, mudo,
E tranquilo, como um faquir,
Como alguém que ﬁcou deslembrado de tudo,
Sem comparar, nem reﬂetir.
Entre as asas do inseto, a voltear no espaço,
Uma cousa lhe pareceu
Que surdia, com todo o resplendor de um paço
E viu um rosto, que era o seu.
Era ele, era um rei, o rei de Cachemira,
Que tinha sobre o colo nu,
Um imenso colar de opala, e uma saﬁra
Tirada ao corpo de Vichnu.
Cem mulheres em ﬂor, cem nairas superﬁnas,
Aos pés dele, no liso chão,
Espreguiçam sorrindo, as suas graças ﬁnas,
E todo o amor que têm lhe dão.
Mudos, graves, de pé, cem etíopes feios,
Com grandes leques de avestruz,
Refrescam-lhes de manso os aromados seios,
Voluptuosamente nus.
Vinha a glória depois; – quatorze reis vencidos,
E enﬁm as páreas triunfais
De trezentas nações, e o parabéns unidos
Das coroas ocidentais.
Mas o melhor de tudo é que no rosto aberto

Das mulheres e dos varões,
Como em água que deixa o fundo descoberto,
Via limpo os corações.
Então ele, estendendo a mão calosa e tosca,
Afeita a só carpintejar,
Como um gesto pegou na fulgurante mosca,
Curioso de a examinar.
Quis vê-la, quis saber a causa do mistério.
E, fechando-a na mão, sorriu
De contente, ao pensar que ali tinha um império,
E para casa se partiu.
Alvoroçado chega, examina, e parece
Que se houve nessa ocupação
Miudamente, como um homem que quisesse
Dissecar a sua ilusão.
Dissecou-a, a tal ponto, e com tal arte, que ela,
Rota, baça, nojenta, vil,
Sucumbiu; e com isto esvaiu-se-lhe aquela
Visão fantástica e sutil.
Hoje, quando ele aí vai, de áloe e cardamomo
Na cabeça, com ar taful,
Dizem que ensandeceu, e que não sabe como
Perdeu a sua mosca azul.
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NOTÍCIAS ANAC
RESOLUÇÃO Nº 602, 14 Dez 2020
Prorrogada a isenção temporária de que trata a
Resolução nº 572, de 8 de julho de 2020.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA
NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, resolve:
Art. 1º Prorrogar, até 9 de julho de 2021, o
prazo da isenção temporária para a utilização
de aeronaves detentoras de Certiﬁcado de
Autorização de Voo Experimental (CAVE) até
750 kg (setecentos e cinquenta quilogramas) de
peso máximo de decolagem nos cursos práticos
de instrução de pilotos aerodesportivos realizados por Centros de Instrução de Aviação Civil
(CIAC), desde que observadas as condicionantes
estabelecidas na Resolução nº 572, de 8 de julho
de 2020.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Esta prorrogação beneﬁcia a Diretoria de
Instrução do Cmte. Jeovan, dando um fôlego na
reestruturação dos CIAC.

cinquenta quilogramas) de peso máximo de
decolagem, desde que obedecidas as seguintes
condicionantes:
I - no âmbito do RBAC nº 141, a aeronave
somente poderá ser utilizada para o curso
prático de piloto aerodesportivo; e
II - antes de utilizar a aeronave na instrução, o CIAC deverá:
a) informar ao aluno, de forma enfatizada:
1. sobre a natureza experimental da aeronave;
2. que ela não é certiﬁcada e que possui
condições de aeronavegabilidade indeterminadas para a ANAC;
3. que cabe ao CIAC assegurar essas condições de aeronavegabilidade e demonstrar isso
ao aluno, proativamente e como for por ele
requerido; e
4. que caberá ao aluno aceitar e administrar os riscos da operação de instrução junto ao
CIAC; e
b) obter do aluno uma declaração expressa
de ciência e aceitação das condições informadas na alínea "a" deste inciso, conforme modelo
aceitável pela ANAC.

RESOLUÇÃO Nº 572, DE 8 DE JULHO DE 2020.
Entenda:
Art. 1º Conceder isenção temporária de
cumprimento do requisito de que trata o parágrafo 141.45(d)(1) do Regulamento Brasileiro
da Aviação Civil - RBAC nº 141, aos Centros de
Instrução de Aviação Civil - CIAC, pelo prazo de
6 (seis) meses, de modo a permitir que sejam
utilizadas em instrução aeronaves detentoras
de Certiﬁcado de Autorização de Voo
Experimental (CAVE) até 750 kg (setecentos e

A resolução 602 se refere ao RBAC 141. As
Escolas credenciadas pela ABUL não precisam
cumprir essa resolução. A ABUL, por ser regida
pelo RBAC 183, proporcionou um processo
simpliﬁcado, embora completo e criterioso.
Basta apenas que a ESCOLA seja operadora da
aeronave e esteja às exigências normativas
como aeronave de instrução apenas.
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Você sabe o que é uma LSA?
Publicado por AEROJR. em 08 nov 18

A

aviação é uma modalidade muito recente
na história da humanidade, tendo surgida
há pouco mais de um século. Ela apresentou
uma evolução extremamente rápida, principalmente devido à sua aplicação bélica e às vantagens que apresentava à economia.
Muito se discute a respeito do início da aviação como conhecemos. Porém, uma das datas
tidas como centrais é 23 de outubro de 1906. No
campo de Bagatelle, em Paris, na França, nesta
data Santos Dumont alcançou o feito de conseguir
taxiar, decolar, voar nivelado e pousar um avião
impulsionado por um motor a gasolina. Ele voou
cerca de sessenta metros a uma altura de dois a
três metros. Para realizar tal feito, ele utilizou o
‘Oiseau de Proie’ (na tradução em português, ‘ave
de rapina’). Com isso, damos o crédito à Santos
Dumont por ser um dos pioneiros da aviação
experimental.

projetos próprios ou por uma montagem ﬁnal
proﬁssionalizada de conjuntos amadores.
Conjuntos estes que, inicialmente, eram concebidos para que uma pessoa pudesse produzir de uma
forma “caseira” a sua aeronave particular.
Contudo, este conceito original onde a pessoa
recreativamente constrói sua aeronave foi, com o
passar do tempo, sendo substituído por outro, no
qual uma pessoa compra o kit e outra pessoa,
geralmente um proﬁssional da área, faz a
montagem ﬁnal.
Essa distorção da ideia inicial aconteceu
devido à popularização dos kits. Isso resultou,
justamente, na queda dos preços, o que aumentou a quantidade de pessoas interessadas. Como a
maioria dos compradores desses kits começou a
não visar a construção da própria aeronave,
preferindo somente operá-las, a montagem
“proﬁssional” foi permitida pelo órgão regulador
da época (o antigo DAC – Departamento de Aviação
Civil). Porém, para isso é necessário que o operador/proprietário demonstre que construiu a
maior parte da aeronave.

A popularização da aviação experimental
Aviação experimental é, basicamente, a
prática de construção caseira de aviões. Ou seja,
um hobby para várias pessoas que não possuem
estudo formal na área. Não é necessário possuir
um diploma de engenheiro aeronáutico para tal.
No Brasil, muitas dessas pessoas fazem parte de
associações como a Associação Brasileira de
Pilotos de Aeronaves Leves (ABUL) e a Associação
Brasileira de Aviação Experimental (ABRAEX).
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), existem mais de 5 mil aeronaves na
categoria experimental sobrevoando o céu do
Brasil. Isso inclui os ultraleves, balões, girocópteros, dirigíveis, planadores, helicópteros e motoplanadores.
A construção de aeronaves experimentais intensiﬁcou-se no Brasil a partir da década de
1990, e pode ocorrer através da montagem de

LSA: uma nova categoria
Devido à grande atividade de construção de
aeronaves experimentais no país, a Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) vem implementando, em caráter de teste, a categoria de aeronave leve esportiva, ou light sport aircraft (LSA),
que substituirá a dos atuais ultraleves. Essa está
distribuída em duas categorias: o ultraleve não
propulsado (mais popularmente conhecido como
planador), e o ultraleve autopropulsado (os
chamados ultraleves). E é nesta última categoria
que a ANAC vem incorporando alterações na
regulamentação.
A mais importante alteração empregada pela
ANAC reduz o peso máximo de decolagem de uma
LSA para 600kgf (quilograma força).
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fabricante do kit, usando como base um kit
proveniente do projeto do ALE especial. Nessa
categoria existe uma vantagem muito interessante, que é a não aplicação da regra dos 51%. Ou
seja, não é preciso que a maior porção da aeronave é construída pelo proprietário. Nesse caso, o
proprietário da aeronave poderá decidir, por
exemplo, a forma como serão feitos os acabamentos e a instalação de equipamentos da aeronave
em si. Mas é necessário lembrar também que essas
tarefas devem estar incluídas no manual de
construção da aeronave.

Anteriormente esse valor era de 750kgf. Além
disso, a nova categoria (LSA) englobará aeronaves
menos complexas, com trem de pouso e passo da
hélice ﬁxos. Por enquanto, para voar em uma
aeronave LSA, os certiﬁcados são os mesmos
emitidos para um piloto de ultraleve: o certiﬁcado de piloto esportivo (CPD) e o certiﬁcado de
piloto de recreio (CPR).
ALE Especial e ALE Experimental
Com essa nova categoria de aeronaves, a LSA,
também vieram duas subdivisões: o ALE especial
(Special LSA S-LSA) e o ALE Experimental (E-LSA).
O ALE especial é quando o avião é entregue ao
operante totalmente pronto, com as conﬁgurações ajustadas. Ele pode, ou não, ser utilizado em
atividades, tais como reboque de planadores,
instrução de voo em escolas de aviação, dentre
outras. A manutenção dessa aeronave deve ser
executada sempre por empresas certiﬁcadas ou
mecânicos habilitados. Além disso, ela só poderá
ser modiﬁcada com a aprovação do fabricante ou
da autoridade de aviação civil.
Já o ALE experimental é uma aeronave experimental construída por um amador, por um especialista contratado, ou pela própria empresa

O que faz uma aeronave ser LSA?
Para que você entenda uma pouco melhor
sobre essa nova categoria que vem tomando conta
da aviação, listaremos aqui algumas características de uma LSA:
1. Esse tipo de aeronave possui, no máximo,
espaço para dois ocupantes.
2. Aviões incluídos nessa categoria devem ser
monomotores.
3. É preciso que o passo de hélice e o trem de
pouso sejam ﬁxos.
4. O peso máximo de decolagem deve ser de
600kgf quando operado em solo ou de 650kgf
quando operado em água.
5. A velocidade máxima de estol é de 45 nós,
ou de 83 km/h, aproximadamente.
6. A velocidade em voo nivelado pode atingir
até 120 nós, ou seja, aproximadamente 222 km/h.
7. A cabine é não pressurizada.
8. As condições de sua operação são dadas
pela Visual Flight Rules (VFR – Regras de Voo
Visual). O VFR é o conjunto de procedimentos e
regras utilizados na operação de aeronaves
quando as condições atmosféricas permitem ao
piloto controlar visualmente a altitude do apare-
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lho, que prevê sua operação apenas no período
diurno.
E é preciso lembrar que todas essas regras e
características são preestabelecidas pela ASTM
(American Society for Testing Materials). Ou seja,
a maioria dessas características são convencionadas dessa maneira. Apesar dessas normas não
serem elaboradas especiﬁcamente por uma
autoridade aeronáutica, elas são aceitas em todo
o mundo. Isso fornece uma base legal para a produção e comercialização seriada desse tipo de
aeronave.
Uma mudança favorável
Aos poucos, os aeronautas estão começando a
entender que a implantação da LSA é aceitável e
bastante positiva. Sua criação expande a praticabilidade econômica para novos projetos e recur-

sos, além de aumentar a segurança operacional e
de voo. Também facilita o acesso a novas tecnologias (de embarque, de voo e operação) e promove
a legalização da categoria. Graças à padronização
de novas normas, é possível obter um excelente
padrão de qualidade. E se quiser saber mais sobre
normas e procedimentos aeronáuticos, acesse
nosso blog para mais textos como este!

Instrução de Voo da ABUL
A ABUL conta hoje com 13 escolas associadas. Destas, 5 escolas oﬁcialmente credenciadas e
3 em fase ﬁnal de documentação.

Se sua escola está inativa ou você deseja ter uma escola de instrução de voo CPA, venha
para ABUL! Credencie-se e torne esse sonho realidade.
Acesse www.abul.org.br! Venha voar com a Nova ABUL!
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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 17 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 5 ﬁliados

Médico perito da aviação

Curso Básico de Perícia Médica
Único curso CBPM EAD credenciado pela ANAC
Habilita emitir o Certiﬁcado Médico Aeronáutico - CMA 2ª, 4ª e 5ª classes após
ser credenciado ANAC, emitir CMA 1ª classe através de clínica credenciada,
assim como ser Diretor Técnico Médico de clínica credenciada ANAC
Acesse www.abul.org.br
Informações: cbpm@abul.com.br ou
(21) 98016-9873

Próxima turma: XVI CBPM – 01 MAR 2021

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!
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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 - 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

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

HOTEL LAGO DAS BRISAS
Buriti Alegre – GO

RV AVIAÇÃO MANUTENÇÃO DE
AERONAVES
Aeródromo SWEJ Palmas - TO

HOTEL EUDOXIO
Itajaí – SC
HOTEL LE JARDIN
Caldas Novas/GO

CRÔNICA
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Take in off
Como todo tipo de esporte quanto mais
divulgação melhor, nosso caso não é diferente.
Em havendo a menor oportunidade de poder
divulgar o esporte, convidei a equipe de reportagem de uma TV local para conhecerem o Graciosa
nosso Clube de voos
Até estava sem muita esperança quando
recebi um telefonema marcando para o Domingo
de manhã uma entrevista para uma possível
reportagem.

Na época o clube era ainda pequeno, mas já
tinha vários sócios com aproximadamente 15
ultraleves.
Domingo como havíamos combinado, cheguei
ao campo bem cedo, e logo fui tratando de retirar
todos os ultraleves de seus hangares para dar boa
impressão logo na chegada.
Coloquei-os de forma bem organizada pôr
grupos no pátio em frente os hangares e ﬁquei
limpando meu J3 enquanto aguardava o pessoal.
Perto de nove horas lá estavam uma repórter e
dois cinegraﬁstas.
Até pôr volta de onze horas ﬁcamos fazendo
tomadas em terra de detalhes das aeronaves e
seus pilotos.
Grandes papos com assuntos interessantes e
desconhecidos pelos entrevistadores íamos
esclarecendo aos poucos para que tivessem
material para trabalhar.
Certa hora ouvimos um som tipo frigideira
sendo espancada, era a vez do churrasqueiro o
amigo e na época proprietário da área do atual
clube Graciosa João Souza nos mostrar suas
habilidades, e como na maioria dos lugares onde
se reúne voadores na realidade mais se come do
que se voa, lá fomos nós para as delícias das
carnes.
Logo após o meio-dia como estava ventando
muito, ﬁcamos todos sentados em frente os

hangares novamente batendo papo até que
melhorasse o tempo mais tarde.
Realmente o vento foi diminuindo, porém o
tempo foi ﬁcando nublado, e ainda teríamos que
fazer uma tomada em voo, reunimos três ultraleves combinamos a direção do voo e começamos a
decolar; primeiro o Andrey de Fox carregando o
cinegraﬁsta, segundo o Paulo Afonso com um ML
400 carregando a repórter e terceiro eu com meu
J3 só para fazer fundo de cena (paquera). Sabe
quando se faz uma programação sem muito
critério, sabe no que isso pode dar Né?
Não deu outra; logo após a decolagem o
cinegraﬁsta que nunca tinha voado em um
equipamento totalmente aberto, começou a se
debater contra as pressões que o vento exercia
sobre seus equipamentos e logo desconectou sua
fonte e ﬁcou apagado fazendo com que Andrey
voltasse ao campo.
Paulo ao decolar entrou numa curva para a
esquerda e não vinha para a rota combinada foi
quando decidi ir atrás dele já que não tínhamos
rádios de comunicação, para indicar pôr sinais
nosso destino, porem ao persegui-lo e também em
curva de grande e mantendo uns 200 pés do solo
entrei em sua esteira que me rolou ainda mais
para a esquerda pondo-me de dorso e para dentro
da curva, aí para ajudar ampliar ainda mais a
merda, meu motor parou me deixando meio de
badalo e no dorso.
Com o nariz em baixo, sem velocidade e sem
comando fui assistindo a cerca de palanque de
concreto crescendo e mirando minha testa.
Pouco mais que dez metros antes de bater,
creio ter recebido uma rajada de vento que me
tirou da picada e bati a 45º no solo com o trem de
pouso e o nariz ao mesmo tempo.
Claro que antes de bater com os dentes
travados e gritando pelo nariz fechei os olhos
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endureci o corpo mais que touro arrastando tora e
bati; segundo após a pancada e coberto de terra
preta destravei o cinto de quatro pontos, apalpei
o pescoço e o rosto procurando sangue e não
encontrei, olhei para os lados e vi pedaços de
madeira na grama uma roda na janela esquerda e
a outra debaixo do acento, sem apavoramento
(mentira eu estava com a frauda amarelada) olhei
para traz e vinha correndo em minha direção algo
em torno de 10 pessoas que estavam sentadas em
frente os hangares e assistiram de camarote meu
acidente, como eu não me movimentava julgavam
me encontrar mal ou até mesmo sem vida.
Então foi quando abri a porta e as pessoas
foram diminuindo suas velocidades e se aproximaram.
Ne sse momento ainda dentro do avião estava
jurando a min mesmo que jamais voaria na vida.
Enquanto isso os amigos iam chegando para
me atender.
Trouxeram-me uma carreta e levaram meu
bichinho para dentro de um hangar colocando-o
bem no fundo como se em um lugar sinistro frio e
mal iluminado.
Como os equipamentos da TV estavam sem
baterias não foram gravadas essas imagens.
Mais tarde fui até o hangar onde estava meu
bichinho e sai de lá aos prantos, chorando como
criança sabendo o quanto demoraria para recuperá-lo e já com vontade de voá-lo novamente.

Depois de uma experiência como essa posso
conﬁrmar que; em demonstrações devemos tomar
certos cuidados e muito critério na preparação
para não dar algo errado e colocarmos vidas em
risco e sairmos mal.
"RRABUL – Curitiba/PR
Florencio Barlera Netto

Entrevista com o webmaster
Rafael, criador do novo
site da ABUL:
Rafael, como recebeu a proposta de desenvolver o novo site da ABUL?
Conversando com o Milton Hossaka, um dos
diretores da ABUL, ele comentou que a ABUL
estava querendo desenvolver um novo site. Eu
me ofereci para criá-lo e desenvolver um novo
sistema de gestão de sócios com algumas funções de automação, principalmente no pagamento de anuidades dos sócios.
Embora residindo no Canadá, como foi a troca
de ideias, planejamento e implementação
desse site moderno e inovador?

Tivemos várias reuniões virtuais para discutirmos que o que seria necessário no site e deﬁnirmos os requisitos do sistema. Apesar de trabalhar com desenvolvimento WEB há mais de 15
anos o designer não é o meu forte, mas pude
contar com a ajuda do então diretor de marketing Marco Massarani e do secretário executivo
Bernard para deﬁnirmos como seria o layout do
site.
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Qual foi o seu maior desaﬁo nesse empreendimento?
O maior desaﬁo foi o prazo. Todo o site e o
sistema foram desenvolvidos em menos de 3
meses. Tivemos pouco tempo para testar tudo no
sistema mas após o lançamento fomos corrigindo
alguns erros, principalmente de migração do
sistema antigo, e hoje o sistema já funciona
100%.
Acreditamos que ser piloto aerodesportivo,
sócio da ABUL e ter sido dono de escola tenham
sido facilitadores no desenvolvimento e
implementação dos novos sistemas. Comente
sobre as facilidades e inovações implementadas.
Ajudou muito sim. Sou sócio da ABUL desde 2008
e fui dono de escola por 7 anos. Com isto eu já
conhecia um pouco da rotina de trabalho da
ABUL, o que facilitou muito o desenvolvimento
do sistema. Eu sabia como funcionava a ﬁliação,
como eram cobradas as anuidades, como funcionava a aplicação de provas pelos RR e como
tramitavam os processos de (re)check.
Hoje a ABUL conta com um sistema 100% digital.
Na ﬁliação o futuro sócio envia todos os documentos pelo sistema, efetua o pagamento da
anuidade, a ABUL confere as informações recebidas e conﬁrma a ﬁliação. Com isto a ABUL não
precisa mais digitalizar documentos e nem
redigitar todos os dados do sócio. Assim que a
ﬁliação é conﬁrmada o novo sócio recebe um email com os dados de acesso ao sistema para que
ele possa emitir a carteira digital de sócio.
Com a automação do sistema de anuidades
conseguimos reduzir as tarifas com os boletos e
os erros com a digitação de dados de conﬁrmação de pagamento. Hoje quando um sócio paga
uma anuidade via boleto, no dia seguinte do
pagamento automaticamente o sistema identiﬁca no banco este pagamento. O sócio também
não precisa mais solicitar um boleto para a ABUL,
basta acessar o sistema e emitir o boleto.

Acontecia muito de um sócio viajar em um ﬁnal
de semana para fazer uma prova e quando o RR
buscava no sistema pelo sócio este sócio estava
inativo e não podia fazer esta prova, perdendo
sua viagem. Hoje através do sistema ele pode
realizar o pagamento da anuidade via cartão de
crédito e seu status é alterado para ativo automaticamente, resolvendo este problema também.
Todo o trâmite de processos de (re)check
também ﬁcou digital. Começa com o sócio
solicitando o voo. Ele seleciona o RR e a cada
tramitação do processo o sistema envia e-mails
para as pessoas envolvidas na tramitação.
A ABUL continua querendo aperfeiçoar e
oferecer mais novidades a seus ﬁliados.
Poderia nos falar o que os pilotos podem
esperar para 2021?
Teremos novidades sim. Hoje o sistema de
pagamentos permite pagamento via boleto,
somente à vista e via cartão de crédito parcelado em até 12 vezes. Dentro de poucos dias o
sócio poderá pagar sua anuidade via boleto
parcelado e também com a nova forma de
pagamentos lançada no Brasil, o PIX.
Em breve todo o processo de emissão de CMA
também estará implementado no novo sistema
da ABUL. Com isto conseguiremos diminuir
alguns erros de preenchimento na Ficha de
Exame de Saúde Pericial (FESP) e agilizar a
conclusão dos processos.
Outro item que também será implementado
é a emissão do CVA. Os RT poderão acessar o
sistema, preencher um formulário e o sistema
irá gerar um PDF com o CVA solicitado.
Acredito que com o novo sistema a ABUL
conseguiu melhorar os serviços prestados aos
sócios e eu estarei aqui para ajudar a implementar novas funcionalidades.
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Conheça os 12 fatores humanos que mais causam acidentes na aviação?

A

o longo da evolução da aviação nestes pouco
mais de 100 anos desde os primeiros voos dos
aviões, o desenvolvimento tecnológico levou a
uma redução signiﬁcativa das falhas técnicas, pois o
maior entendimento do funcionamento de máquinas
e sistemas e das características de comportamento
mecânico de materiais levou a melhorias na previsibilidade e prevenção de problemas.
Como consequência, as falhas humanas passaram a representar um percentual muito mais
signiﬁcativo nas causas de acidentes, uma vez que o
foco no estudo do comportamento humano foi
sempre muito inferior ao estudo técnico.
Diante desse panorama, a aviação tem se
voltado nas décadas mais recentes à avaliação dos
fatores humanos como forma de reduzir também a
inﬂuência humana nos acidentes e incidentes.
E é nessa nova realidade de preocupação com as
falhas humanas que surgiram os “Dirty Dozen”,
como são chamados os 12 fatores humanos que a
autoridade dos transportes do Canadá deﬁniu no
início dos anos 90 como principais causadores de
degradação na segurança das atividades que as
pessoas realizam. E eles foram amplamente incorporados pela aviação em decorrência desse foco na
redução das falhas humanas.
Os “Dirty Dozen” são mais especiﬁcamente
tratados nos estudos de fatores humanos da área de
manutenção aeronáutica, porém, são amplamente
válidos e totalmente adequados para a melhoria da
segurança e qualidade dos trabalhos em qualquer
área da aviação, bem como de muitos outros setores
da indústria ou até mesmo nas tarefas de nossa vida
pessoal.
Veja a seguir os 12 fatores, baseados em materiais de ensino disponibilizados pela Federal Aviation
Administration (FAA), a agência reguladora da
aviação dos Estados Unidos.

prestadores de serviço entre outros é um fatorchave que pode resultar em atitudes incorretas e
falhas.
Cada conversa possui o potencial de incompreensão ou omissão. Tal fato é especialmente verdadeiro durante procedimentos onde mais de uma pessoa
realiza o trabalho.
A troca de informações completas e precisas é
de extrema importância para assegurar que todo
trabalho seja cumprido sem omitir nenhum passo, e
cada passo do procedimento deve ser realizado de
acordo com instruções aprovadas, sempre que
disponíveis.

2 – Complacency (Complacência)
Fator humano que se desenvolve com o tempo.
Na medida em que se ganha conhecimento e experiência, uma sensação de satisfação e falsa conﬁança pode ocorrer.
Uma tarefa repetitiva, especialmente um item
de inspeção ou de veriﬁcação, pode ser ignorado ou
“pulado” por tê-lo feito várias vezes no passado,
sem nunca ter encontrado uma falha. A falsa presunção de que a inspeção do item não seja importante
pode ocorrer.
Quando um proﬁssional se vê realizando um
trabalho sem documentação, ou registrando um
trabalho que não foi realizado, isto também é um
sinal de que pode haver complacência.
Para combater a complacência, deve-se treinar
de modo a esperar encontrar a falha que criou o item
de inspeção ou veriﬁcação, mantendo-se mentalmente empenhado na tarefa sendo cumprida. Todos
os itens devem ser tratados com igual importância, e
nunca se deve presumir que um item seja aceitável
quando não foi inspecionado.
3 – Lack of Knowledge (Falta de Conhecimento)

1 - Lack of Communication (Falta de
Comunicação)
A falta de comunicação entre mecânicos,
gerência, pilotos, fornecedores de componentes,

Diferenças em tecnologia de aeronave para
aeronave e atualizações de procedimentos em uma
mesma aeronave tornam desaﬁador ao proﬁssional
estar atualizado com o conhecimento requerido
para cumprir qualquer missão com segurança.
Toda ação em aviação deve ser realizada confor-
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me padrões especiﬁcados em instruções aprovadas.
Tais instruções são baseadas nos conhecimentos
obtidos na engenharia e operação do equipamento
ou sistema da aeronave.

4 – Distractions (Distrações)
As distrações podem ser físicas. Algo simples
como uma chamada no celular ou uma nova aeronave sendo rebocada para o hangar podem interromper a concentração em um trabalho.
Mas também podem ser mentais, já que elas
podem ocorrer na psique das pessoas, independente
do ambiente de trabalho. Menos visível é um problema familiar ou ﬁnanceiro, ou outros problemas de
ordem pessoal, que podem ocupar o processo de
pensamento à medida que o trabalho é realizado.
Isto pode fazer com que o desempenho requerido
seja menos efetivo.
Independentemente de sua natureza, deve-se
reconhecer quando a atenção está sendo desviada e
assegurar que o trabalho continue de forma correta.
5 – Lack of Teamwork (Falta de Trabalho em
Equipe)
A falta do chamado Gerenciamento de Recursos
de Equipe, ou CRM na sigla em inglês, também é
frequente nas causas apontadas pelos relatórios de
acidentes e incidentes.
Intimamente relacionado com a falta de comunicação, o compartilhamento de conhecimento, a
coordenação de funções, a passagem de turno e o
trabalho em conjunto são melhores executados
quando há uma atmosfera de trabalho em equipe.
Múltiplos integrantes contribuem para o esforço em
garantir um único resultado. Estes se comunicam e
“tomam conta” um do outro à medida que se
trabalha.
6 – Fatigue (Fadiga)
De natureza física, mental ou emocional. Ocorre
uma redução ou deﬁciência na habilidade cognitiva,
tomada de decisão, tempo de reação, coordenação,
velocidade, força e equilíbrio. A fadiga diminui a

vigilância e geralmente também reduz a habilidade
em focar e reter a atenção em uma tarefa.
Podem incluir problemas de memória de curto
prazo e concentração canalizada em assuntos sem
importância enquanto se negligencia fatores mais
importantes, como manter uma visão geral situacional. Resulta em um aumento nos erros, deﬁciente
julgamento e decisões equivocadas, ou talvez
nenhuma decisão. Pode reduzir seus padrões.
O cansaço é um sintoma de fadiga. Entretanto,
uma pessoa fatigada pode sentir-se bem alerta e
engajada em uma tarefa. A causa primária da fadiga
é a falta de sono adequado, também pode ser por
stress e excesso de trabalho. Um bom sono restaurador, livre de álcool ou drogas, é uma necessidade
humana para a prevenção da fadiga.
Até que as evidências se tornem evidentes, uma
pessoa pode não saber que está, de fato, fadigada.
Tal situação é reconhecida por outra pessoa ou
através dos resultados das tarefas cumpridas.
Trabalhar sozinho enquanto fadigado é particularmente perigoso.
7 – Lack of Resources (Falta de Recursos)
Pode interferir com a habilidade de completar
uma tarefa devido a falta de suprimento e suporte.
Produtos de baixa qualidade também afetam a
habilidade de se completar uma tarefa.
A falta de uma ferramenta adequada, de uma
peça correta, de um sistema em pleno funcionamento, entre outros, pode adicionar fatores de risco à
segurança da operação. Ter os recursos corretos
signiﬁca não ter que improvisar.
O resultado ﬁnal economiza tempo, dinheiro e
faz com que as tarefas sejam cumpridas dentro de
padrões de segurança aceitáveis.
8 – Pressure (Pressão)
As tarefas na aviação geralmente exigem alto
desempenho em um ambiente com pressão constante que não aceita erros. Esse tipo de pressão pode
afetar a capacidade dos executores das tarefas.
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Sacriﬁcar a qualidade e a segurança em
detrimento da pontualidade não deve ser tolerado
ou aceito.
Pressões autoinduzidas são aquelas nas quais um
indivíduo assume uma situação que não era de sua
responsabilidade. Em um esforço para combater a
pressão auto-induzida, deve-se sempre pedir ajuda
quando se sentir sobrecarregado e com restrição de
tempo para realizar um trabalho.
Ter alguém para veriﬁcar o trabalho minuciosamente para assegurar que todas as tarefas tenham
sido realizadas corretamente é uma forma de lidar
com uma atividade sob pressão.
9 – Lack of Assetiveness (Falta de Assertividade)
Assertividade é a habilidade de expressar seus
sentimentos, opiniões, crenças e necessidades de
uma forma clara, positiva e produtiva, e não se deve
confundir tal habilidade com agressividade.
É importante ser assertivo em vez de escolher o
silêncio ou não emitir suas opiniões e preocupações
de forma clara. Na aviação, o resultado direto em
não ser assertivo pode custar a vida de pessoas.
É importante embasar seu argumento com dados
e documentos, provendo um relato visual do que
você estiver tentando explicar.
Pode ser mudado promovendo-se uma boa
comunicação e um relacionamento aberto entre as
partes, assim como familiarizar-se com comportamento das pessoas, aprender a utilizar seus talentos, experiência e bom senso.
O comportamento assertivo pode não ser uma
habilidade natural para cada indivíduo, mas trata-se
de uma habilidade crucial para se alcançar efetividade.
10 – Stress (Estresse)
A aviação possui tarefas estressantes devido a
vários fatores. As aeronaves devem estar funcionais
e voando, o que signiﬁca prazos justos para que se
evitem atrasos e cancelamentos.
A tecnologia em rápida e constante mudança
pode adicionar mais estresse. Isto exige que todos
estejam sempre treinados nos equipamentos e
métodos mais novos.

Outros estressores incluem trabalho em ambiente escuro, espaços conﬁnados, falta de recursos e
longos turnos. O estresse mais presente em aviação
é saber que o trabalho, se não for feito corretamente, pode resultar em tragédia.
As causas de estresse são denominadas estressores:
- Estressores Físicos - acrescentam carga de trabalho
e fazem com que seja desconfortável o ambiente de
trabalho: temperatura, ruído, iluminação e espaço
conﬁnado
- Estressores Psicológicos - são relacionados a
fatores emocionais, relacionamentos interpessoais,
problemas familiares e matrimoniais e preocupações ﬁnanceiras.
- Estressores ﬁsiológicos - incluem fadiga, condicionamento físico deﬁciente, fome e enfermidade.
11 – Lack of Awareness (Falta de Conscientização)
É deﬁnida como uma falha em reconhecer uma
situação, entender do que se trata e prever todas as
possíveis consequências.
Em aviação, não é raro realizar a mesma tarefa
repetidas vezes, e isso pode levar a se tornar menos
vigilante e desenvolver uma falta de conscientização pelo que se está fazendo e pelo que o cerca.
O deﬁciente conhecimento também implica em
falta de conscientização no reconhecimento de um
problema ou os resultados negativos de uma ação.
Adicionalmente, também há a falta de consciência situacional no caso dos pilotos no cockpit.
Treinar para manter a consciência sobre a posição e
atitude da aeronave no espaço, mesmo quando em
situações de falta de visibilidade, por exemplo, é
fundamental para garantir a segurança de voo.
12 – Norms (“Normas”)
“Normas” signiﬁca o 'modus operandi' de uma
atividade. Trata-se de leis ou comportamentos não
escritos que são seguidos ou tolerados. “
Algumas “normas” são inseguras, pois estas
afetam a produtividade. Fazer uso de atalhos em
tarefas, trabalhar de memória, ou não seguir
procedimentos são exemplos de “normas” inseguras.
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Entrevista
Cmte Lucas Kamers da Costa Esmeralda Escola de Aviação – Brusque/SC:
Cmdo, a Costa Esmeralda Escola era ativa até
antes da publicação do RBAC 141 em substituição
ao RBHA 141. Quais foram as diﬁculdades enfrentadas que vieram a suspender as atividades da
escola?
Bom, fomos pegos de surpresa com a mudança, não
sabíamos por onde começar, nem se quer tínhamos o
pessoal pronto para tal. As exigências tanto de
corpo docente quanto de estrutura nos obrigaram a
suspender as operações.
Desde então a CEEA vinha tentando se adequar à
nova normativa?

A ABUL prestou um apoio adequado em seu
processo de credenciamento?

Sim, estávamos buscando alguma solução. 2020 foi
um ano muito difícil, e a pandemia nos atrasou ainda
mais. Porém, tínhamos muitos alunos esperando,
inclusive com horas compradas, não podíamos
desistir e deixar todos na mão.

Com certeza, não tenho o que reclamar. Entrei em
contato com a Patricia que prontamente sanou
minhas dúvidas e me encaminhou para o setor
responsável.
Aproveito também, para agradecer ao Bernard que
foi muito atencioso durante o processo, e pelo que
notei, agilizou ao máximo o credenciamento.

Quanto tempo a escola ﬁcou fechada?
1 ano e 11 meses. Tempos difíceis rsrs.
Como a escola recebeu a notícia que a ABUL estava
se credenciando pelo RBAC 183 para ministrar
instrução prática de voo?
Recebi por um grupo de Whatsapp, uma imagem da
ABUL informando que o credenciamento estava
disponível no site. Imediatamente entrei em
contato para saber mais informações.
Quais foram as diﬁculdades encontradas no
credenciamento?
Olha... não posso falar que encontrei diﬁculdades.
Obviamente o credenciamento tem suas exigências,
porém como já éramos uma escola, e já estávamos
nos adequando, já tínhamos toda a estrutura
pronta, e já tínhamos a noção de funcionamento.

Em quanto tempo após o início do processo de
credenciamento a escola tirou a borracha do chão
retomando a instrução aérea pela ABUL?
2 meses e 1 semana. Foi um processo rápido, e
acredito que poderia ter sido ainda mais, porém
tivemos que resolver algumas pendencias sinalizadas pela ABUL, e isso acabou atrasando um pouco.
Porém problemas sanados, enviei novamente o
processo e em duas semanas saiu o tão e esperado
credenciamento.
Como foi recebido pela comunidade aerodesportiva o credenciamento da escola pela ABUL?
Obviamente com muita alegria! Alegria e alívio de
estar ﬁnalmente regularizado e poder retornar as
operações.
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perspectivas para esse ano com certeza são as
melhores, nosso novo instrutor com certeza está
entrando na equipe para somar ainda mais, e já
temos planos para aumentar a frota. Em breve, e
ainda este ano agregaremos mais uma aeronave.
Qual a mensagem que gostaria de deixar para a
comunidade aerodesportiva como escola credenciada da ABUL?

Como tem sido o dia a dia da escola como credenciada ABUL?
Excelente! Muito trabalho, porém, com muitos
resultados. E a equipe da ABUL sempre a disposição
sanando todas as dúvidas que vão surgindo no dia a
dia.
Já trabalhávamos com a ABUL na época do CPD/CPR,
porém esta “Nova ABUL” me surpreendeu!

Minha mensagem para a comunidade aerodesportiva
é que sempre voem com segurança e responsabilidade, nossa aviação é voltada ao lazer, porém devemos
ser proﬁssionais quando no comando de uma
aeronave.
Nossa comunidade de tempos pra cá vem ganhando
força e espaço na aviação, isso é resultado de um
longo e incessante trabalho, e que agora devemos
preservar para termos cada vez mais reconhecimento e espaço.

Dentre as 5 escolas credenciadas, a CEEA destacou-se como a mais voada desde seu credenciamento. Quantas horas voaram como escola da
ABUL e quantos alunos tem?
Está sendo uma surpresa até para nós! A demanda
está altíssima, visto que tínhamos muitos alunos da
região aguardando a regularização. Me cobravam
toda a semana quando que poderiam voltar a voar e
iniciar a instrução. A pressão estava grande.
A partir da data que anunciamos o credenciamento
voamos praticamente todos os dias. Desde o credenciamento da escola até a data de hoje, voamos mais
de 150 horas. Atualmente temos 12 alunos ativos, e
temos mais 15 alunos que estão se adequando, e
fazendo seu certiﬁcado médico para iniciar o
treinamento.
Nesta última semana a ABUL recebeu o pedido de
credenciamento de mais um instrutor da CEEA.
Quais são as perspectivas para 2021 da escola?
Sim, estamos aumentando nosso quadro de instrutores. Devido a quantidade de voos nosso único
instrutor estava ﬁcando sobrecarregado. As

Todos devem ter em mente, que nossa aviação
quanto mais segura for, mais acessível será!
Aproveito, e deixo aqui o convite e o incentivo, para
quem já tinha, e desistiu por causa da burocracia ou
está pensando em abrir uma nova escola para o
Aerodesporto, o credenciamento com a ABUL é uma
excelente opção, estávamos realizando os tramites
para abrir um CIAC, porém alteramos e nos credenciamos com a ABUL e não me arrependo, com
certeza foi uma excelente escolha, além de o
processo ser muito mais rápido, a ABUL incentiva e
ajuda em todo o processo.
E aos amigos e parceiros sempre que puderem
venham nos visitar aqui no Costa Esmeralda – SDEN.
Quando precisarem de algo aqui do Sul não hesite
em nos chamar, estaremos sempre de portas abertas
aos colegas de asas.
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OPERAÇÕES
A implementação do Operações foi uma forma de melhor atendê-lo. A equipe ABUL permanece a disposição
para lhe prestar assessoria em tempo integral. Mantém-no informado desde o início do processo até a atualização de sua habilitação. Os processos são tratados com prioridade e protocolados no menor tempo possível
visando a sua satisfação em poder decolar o quanto antes com sua habilitação atualizada.

Em 2020 a Associação conseguiu reverter o processo de
perda de sócios quevinha acontecendo nos últimos 5
anos.
Com muito trabalho e reaproximação de seu maior
bem, seus ﬁliados, conseguiu ultrapsssar o ponto de
inﬂexão da curva descendente e voltou a se fortalecer!
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