BOLETIM INFORMATIVO
SET/2022
Edição 028

O QUE CAUSA TURBULÊNCIA E O
QUE OS PILOTOS FAZEM PARA EVITÁ-LA?
A causa do balançar da aeronave pode ser por
vários motivos como vento, rajadas, variação de
densidade do ar.
Se considerar que estamos dentro de nuvens e
não há variação de vento, a densidade variante do ar
com gotículas de água e gelo faz as forças de
sustentação sobre as asas variarem. Daí, podemos
sentir o avião subindo ou descendo, indo para um lado
ou outro, quando como um carro em alta velocidade
passa sobre um buraco no asfalto.
Então se as nuvens são mais ou menos densas,
isso já faz o avião sair do estado nivelado.
DE ONDE VEM O NOME TURBULÊNCIA?
A referência ao termo turbulência vem da
mecânica dos ﬂuidos (matéria de muitas engenharias), em que qualquer ﬂuido como água e ar escoa
segundo um ﬂuxo laminar ou turbulento.
No ﬂuxo laminar, as camadas de matéria
deslocam-se pelo espaço bem comportadas,
ordenadas, paralelas umas às outras: as camadas de
ﬂuido não se misturam. No ﬂuxo turbulento, é o
contrário, o deslocamento é caótico, com as camadas
se misturando e a velocidade do ﬂuxo variando de
ponto a ponto.
Então com a ﬁgura, já dá para ver o porquê do
nome turbulência e o porquê de o avião balançar.
Essas perturbações no ar vão perturbar o movimento
do avião.
Os níveis de turbulência são leve, moderada e
severa, e dependem da velocidade das rajadas, de

quanto varia a velocidade da aeronave, se objetos
soltos se movem, se ﬁca difícil de se movimentar pela
aeronave, e do tempo da ocorrência.
O QUE OS PILOTOS FAZEM?
Os aviões têm radares meteorológicos, ﬁcam no
nariz do avião. Esses radares conseguem “ver”
nuvens afastadas centenas de quilômetros do avião,
inclusive, o que está atrás dessas nuvens. Assim, os
pilotos conseguem desviar da rota para evitar entrar
nas formações e solicitam para o controle de tráfego
desvios para evitar formações.
Os controladores checam seus radares e
veriﬁcam se os desvios podem ser realizados, dado
que podem haver outros aviões em sentido contrário,
por exemplo, e autorizam os desvios.
Os pilotos reduzem a velocidade para a chamada
velocidade de penetração, que mitiga o risco de dano
estrutural da aeronave.
Reduzindo a velocidade,
o balançar do avião será
menor, é como fazemos numa
estrada quando vamos
passar por um asfalto ruim.
Como os pilotos reagem?
com calma e disciplina. Eles
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vão ajustar velocidade, fazer algum desvio mais
relevante, pedir mudança de altitude. Encaram a
turbulência com tranquilidade como apenas uma fase
do voo que pode ocorrer.
Ordem de ação em áreas de instabilidade:
1. Reduzir a potência dos motores para um regime
menor do que o regime de cruzeiro;
2. Alterar a rota para o lado que o radar indicar menor
gravidade de formações;
3. Subir ou descer conforme seja mais apropriado;
4. Evitar manobras bruscas (alterar demais o estado
da aeronave);
5. E coordenação de cabine (CRM – Crew Resource
Management).

AVIÃO É SEGURO?
O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo.
Em 2019, 4,5 bilhões de passageiros voaram. Nesse
momento, estão nos céus do mundo, por volta de 8 mil
aviões, mais de 100 mil voos por dia, milhões de
passageiros.
A taxa de acidentes aéreos é de 0,000017% e à
medida que o tempo passa, a segurança só aumenta,
porque se aprende muito com falhas e incidentes.
A média de pessoas que se machucam por ano

devido a turbulências é de 100. Metade desse valor
são comissários que, pelo trabalho, passam mais
tempo sem cinto de segurança. A outra metade era de
grande quantidade de passageiros que não usavam
cinto.
Os aviões são projetados para resistirem a cargas
estruturais elevadas, muito além do que experimentarão. Por exemplo, as asas dos jatos mais modernos
apresentam certa ﬂexibilidade, ou seja, as pontas das
asas conseguem balançar para cima e para baixo,
quando recebem esforços.
Pois o teste estrutural das asas as leva até uma
situação extrema de stress, elevando as pontas das
asas muitos metros para cima e para baixo e estas não
quebram: a câmara de tortura.
O estudo de turbulências faz parte do curriculum
de formação dos pilotos, sendo abordada com
profundidade na disciplina Meteorologia Aeronáutica,
conforme estabelece a Organização da Aviação Civil
Internacional (OACI). No ﬁnal, vamos sempre empatar
o número decolagens com o de pousos.
(diariodonordeste.verdesmares.com.br)

Teste estrutural das asas

“Os homens se dividem em
duas espécies: os que têm
medo de viajar de avião e os
que ﬁngem que não têm.”
Fernando Sabino
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VOO DE GIROCOPTERO NATAL RN X SÃO LUIZ MARANHÃO

12/08/2022 - 6* Perna – Barreirinhas x São Luiz
Novamente o dia foi cheio de aventuras, passeios
e emoções. Começou após um bom café e já na
segunda agência contratamos um passeio em
correnteza de ﬂutuação com boias. Fomos os últimos
a chegar na agência, mas por sorte encontramos três
vagas. Novamente em uma Toyota adaptada para
passageiros seguimos por 28 km de uma estrada
péssima.
Quase uma hora de translado e chegamos ao
local, um rio de água translúcida e de correnteza forte.
Após as instruções entramos na água bem gelada,
mas gostosa para o dia ensolarado.
O passeio durou perto de uma hora, bem
agradável com conversas, apresentações e competições que criávamos dentro da água.
Chegamos ao local de espera, bem rústico e
familiar o qual nos foi servido sucos e macaxeira, não
havia bebida alcoólica, desconﬁei que se tratavam de
evangélicos. Fizemos amizade com o pessoal do
grupo.
Eu cansei de tanta estripulia que ﬁz no rio.
Chegamos ao centro de BARREIRINHAS por
volta das 14h00. Um lanche rápido e nos dirigimos ao
aeroporto. Eu decolei por volta das 15h00 e Davi e
Renato meia hora após. Com proa de SÃO LUÍS DO
MARANHÃO voei uns 15 minutos e cheguei as dunas
de lençóis.
Desta vez consegui fazer um vídeo do quasar
passando ao meu laudo a baixa altura...
Com o vento de través de uns 20 nós consegui
chegar ao litoral aproando São Luís do Maranhão,
com velocidade solo em torno de 70 nós.
Mais uns 20 minutos de voo e a situação começou
a ﬁcar complicada, fazendo com que eu subisse a
1000 pés para cruzar os grandes lagos e a mata
fechada em um grande manguezal. Foram mais de 30

minutos de um voo estressante, principalmente ao
cruzar o continente até a ilha de São Luís do
Maranhão. Mais quatro minutos eu estava ingressando no aeródromo do CAVU.
A recepção não poderia ser maior, com vários
pilotos nos esperando para nos recepcionar com uma
grande hospitalidade. Entre eles que consigo lembrar,
o Cláudio, Raimundo, Dr. Newton, Guimarães, bem
como o comandante SERRA (simpático) fundador do
aeroclube. Tivemos conversas agradáveis, neste
aeroclube onde alguns anos atrás um Girocoptero
perdeu o rotor principal ao decolar. Saímos para
comprar combustível de carro para misturar com
avgas. Num grande erro o frentista colocou esse 10 no
lugar de gasolina, ainda bem que ele notou o erro.
O Girocoptero foi abastecido e revisado para a
decolagem amanhã cedo.
A noite ainda tivemos um jantar agradável com
Raimundo e sua família, que nos serviram moqueca
de Curimatã e arroz da terra.
De sobremesa ainda açaí natural. A noite está
belíssima uma lua extremamente grande. O relógio
marca 23h00 e eu ainda tenho que terminar o relatório,
tomar banho separar fotos etc, mas o cansaço valeu a
pena. O dia foi bem produtivo.
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ÚNICA SOBREVIVENTE DE QUEDA DE AVIÃO NA AMAZÔNIA
CONTA SUA HISTÓRIA 50 ANOS DEPOIS
Em 1971, a jovem Juliane Koepcke (hoje Juliane
Diller), de 17 anos, viveu a maior aventura da sua vida.
Após ser a única sobrevivente de um acidente aéreo que
matou seus pais, a adolescente ainda precisou passar
vários dias totalmente sozinha na ﬂoresta amazônica no
Peru. Agora, próximo ao aniversário de 50 anos da
tragédia, Juliane quebrou o silêncio sobre a história.
Juliane nasceu em Lima, Peru, em 1954, ﬁlha de
dois zoólogos alemães que trabalhavam no Museu de
História Natural de Lima. Na véspera de natal de 1971,
por volta do meio dia, ela embarcou com os pais no voo
508 da LANSA (Lineas Aéreas Nacionales Sociedad
Anonima).
Era um trajeto curto, de menos de uma hora, entre
as cidades de Lima e Pucallpa, ambas no Peru, com
descida em Iquitos. No trajeto, uma forte tempestade
atingiu o turboélice Lockheed L-188A Electra, com 86
passageiros e seis tripulantes a bordo. Em meio a uma
forte turbulência, de repente ela se viu numa aeronave
em queda vertical.

Também se recorda de sua mãe, logo ao lado, dizer que
tudo ﬁcaria bem. Do lugar onde ela estava sentada, a
adolescente se lembra de ter visto quando um raio
atingiu a asa direita do avião em meio a uma severa
turbulência.
Suas últimas lembranças incluem a aeronave
mergulhando de nariz e sua mãe dizendo, calmamente,
apesar da situação: “Agora, está tudo acabado”. O que
veio depois, são memórias esparsas de pessoas
chorando e gritando, seguido de um grande silêncio. A
aeronave havia se partido, e ela foi separada de todos os
outros a bordo. “A próxima coisa que eu sabia é que não
estava mais dentro do avião”, conta. “Eu estava lá fora,
ao ar livre. Eu não tinha saído do avião; o avião havia me
deixado”.
Caindo do céu
Juliane caiu uma altura estimada em 3 mil metros
sobre as árvores da ﬂoresta amazônica peruana. Ela se
lembra de acordar ao som de pássaros, com o vestido
rasgado, dores no corpo, ainda presa ao assento de três
lugares. Acredita-se que a folhagem densa da ﬂoresta
fechada somada à poltrona amorteceu a queda.
Ela conta que demorou muito até se dar conta do
que tinha acontecido. “Fiquei ali, na poltrona, encolhida
como um feto pelo resto do dia e uma noite inteira, até a
manhã seguinte”, escreveu ela em suas memórias,
When I Fell From the Sky, inédito no Brasil. “Quando dei
por mim, estava completamente encharcada e coberta
de lama e sujeira, pois deve ter chovido torrencialmente
por um dia e uma noite.”
Sua primeira percepção foi quando ouviu o canto
dos pássaros, o coaxar das rãs e o zumbido dos insetos.
“Reconheci os sons da vida selvagem da ﬂoresta e
percebi que estava na selva e havia sobrevivido ao
acidente”. Milagrosamente, os ferimentos do seu corpo
foram relativamente leves. Uma clavícula quebrada, um
joelho torcido e cortes no ombro direito e na panturrilha

“O avião se separou de mim”
A entrevista ao jornal americano New York Times, há
cerca de um mês, foi uma das poucas vezes que Juliane
falou sobre o assunto. A primeira havia sido em 1998,
quando o diretor de cinema alemão, Werner Herzog, a
convenceu a participar de um documentário para a
televisão. Herzog disse que, por pouco, não embarcara
no mesmo voo que ela, e a convidou a retornar para o
local da tragédia.
Ela conta que lembra quando sentiu o avião tremer e
vários presentes de natal caírem dos bagageiros.
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esquerda, um olho inchado e fechado e seu campo de
visão no outro reduzido a uma pequena fenda. Para ela,
o mais insuportável entre os desconfortos era o desaparecimento de seus óculos, já que era míope.
Juliane também percebeu que, durante a queda,
não havia soltado o pacote de doces que comia no voo.
Aqueles seriam os únicos alimentos que a manteriam
viva nos dias que se seguiram, já que não havia frutas ou
outras opções acessíveis. Em meio a chuva inclemente
do verão peruano, e ameaçada por onças, jacarés,
aranhas e cobras venenosas, a jovem resolveu andar a
procura de ajuda.
Na selva
Apesar da situação dramática, a selva não era uma
novidade absoluta para Juliane, que havia nascido e
crescido na região, apesar de nunca ter estudado
nenhuma técnica de sobrevivência. Quando encontrou
um rio, sabia que em uma das margens, em algum lugar,
deveria haver presença humana. Então, ela desceu o
ﬂuxo de água e, por 11 dias, andou, correu e nadou até
ser resgatada por madeireiros e levada a um hospital.
Ela ainda teve forças para ajudar a equipe de
resgate com orientações sobre do acidente.
Infelizmente, ninguém além dela havia sobrevivido.
Foram 91 mortes. “A selva me pegou e me salvou”,
repete ela a todo momento.
Depois do acidente, Juliane foi morar com os avós
na Alemanha. Obteve um doutorado em biologia e
tornou-se uma zoóloga respeitada, assim como os pais.
Em 1989, ela se casou com Erich Diller, um entomologis-

ta e autoridade em vespas parasitas, algo que ela
conheceu bem na sua trajetória pela selva.
“Em minha caminhada solitária de 11 dias de volta à
civilização, ﬁz uma promessa a mim mesmo: jurei que, se
continuasse viva, dedicaria minha vida a uma causa
signiﬁcativa que servisse à natureza e à humanidade”.
No ano 2000, ela voltou a morar no Peru e assumiu a
direção da Estação de Pesquisa Biológica de Panguaná,
mesmo local onde o pai trabalhou por anos e no meio
ﬂoresta que lhe salvou a vida e, até hoje, é uma das mais
respeitadas cientistas e ambientalistas do Peru, lutando
pela preservação da ﬂoresta amazônica.
(aeroin.net)

AS FAMOSAS DOWNBURST
Downburst (micro explosões) podem ser a
causa de fortes ventos que atingem cidades
causando sérios estragos. As micro explosões são
consequências da formação de nuvens CB
(Cumulonimbus) de desenvolvimento vertical. Elas
podem criar em seu núcleo uma contente de ar
descendente de alta velocidade que ao descarregar
e atingir o solo se espalham de forma radial. Através
de vídeos, relatos de pessoas de regiões sofridas
por esse fenômeno de curta duração e a análise de
imagens de satélite, pode-ses concluir que essa é a
provável causa de fortíssimos ventos registrados.
(Herman JúniorSurge)
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O PRIMEIRO AVIÃO ELÉTRICO CRIADO PARA CORRIDAS AÉREAS

O Air Race E, torneio de corridas aéreas fundado
e patrocinado pela Airbus, apresentou durante o show
aéreo de Dubai o primeiro avião de corridas totalmente
elétrico. Batizada de White Lightning (algo como “raio
branco”), o pequeno aeroplano é produzido pela
equipe Condor Aviation, comporta apenas o piloto e é
movido a hélices.
O White Lightning é baseado em um Casutt
Special, um avião monomotor projetado em 1954 nos
EUA para corridas aéreas. O exemplar em questão foi
doado pelo proprietário e piloto Andrew Chadwick,
vencedor de várias corridas nas décadas de 80 e 90, e
convertido por Martyn Wiseman e a equipe da Condor
ao longo dos últimos meses.
O motor é produzido pela Contra Electric, e pode
levar a aeronave a mais de 480 Km por hora. Com
potência limitada em 150 kW, o motor é alimentado por

45 quilos de baterias de lítio montadas sob a fuselagem do avião, o que dá uma autonomia de voo de 5
minutos na velocidade máxima, ou 10 minutos em voo
mais moderado.
A Air Race E será uma série de corridas aéreas
internacionais mostrando as habilidades, conhecimento e engenhosidade dos melhores pilotos e
engenheiros de todo o mundo. Ao contrário de eventos
de corrida semelhantes, onde os pilotos competem
contra o relógio, nos eventos da Air Race E oito aviões
voarão simultaneamente em um circuito de 5 km a
apenas 10 metros acima do solo e em velocidades de
até 450 km/h, mais rápido que qualquer esporte a
motor em terra.
(olhardigital.com.br)

EMBRAER PEDE AUTORIZAÇÃO PARA CARROS VOADORES NO BRASIL
vêm sendo realizadas entre Eve e ANAC para a
certiﬁcação de veículos para mobilidade urbana”,
disse o diretor de tecnologia da Eve, Luiz Felipe
Valentini, em comunicado à imprensa.
Aeroporto para carros voadores

As cenas futuristas com carros voadores da
animação Os Jetson estão mais próximas de se tornar
realidade, pelo menos em parte. A Eve, startup da
Embraer, entrou com pedido de certiﬁcação do “carro
voador” na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
O eVTOL é uma aeronave elétrica de decolagem e
pouso vertical. Chamada de “carro voador”, ela tem
uma característica de transporte individual e para
pequenos grupos de pessoas e, por ser elétrica, tem
zero emissões de carbono, um dos Gases do Efeito
Estufa (GEE), além de produzir baixo ruído.
O pedido de certiﬁcação é o primeiro passo para a
ANAC liberar o uso do carro voador para uso em
cidades e para transporte de pessoas. “A formalização
do processo de certiﬁcação eVTOL é um passo
importante para a continuidade das discussões que

De olho no pedido aberto pela Embraer, a
Socicam, empresa que administra terminais e
aeroportos no Brasil, já lançou um projeto para
desenvolver uma infraestrutura para as aeronaves
elétricas: pontos de decolagem e aterrissagem
projetados para ocupar os pisos superiores de
terminais rodoviários.
O objetivo é que o eVTOL seja integrado a outros
meios de transporte no Brasil, por isso a opção por
usar os terminais rodoviários. Além disso, até 2027 os
terminais já estarão funcionando. No curto prazo, no
entanto, o projeto piloto de “aeroporto de carro voador”
abarca espaço para seis eVTOLs.
O espaço conta não só com lugar para circulação
de pessoas e para as aeronaves elétricas, como
também um ponto para recarregar as baterias dos
veículos para que eles consigam subir e descer com
segurança
. (habitability.com.br)
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ALGUÉM JÁ TINHA OUVIDO ESTÁ HISTÓRIA?
CAUSOS DO NOSSO ELECTRA...
"A serviço da ONU"
No dia 31 de outubro de 1962 um fato curioso
ocorreu com o Electra PP-VJL, que pernoitava em
N.York. Ele foi requisitado pela Organização das
Nações Unidas, para ir buscar em Havana o secretário
geral da ONU, H.Thant, que lá se encontrava negociando a retirada de mísseis soviéticos instalados em
Cuba, que se constituíam em real ameaças aos
Estados Unidos. no celebre episódio que passou à
história como a Crise dos Mísseis. Nessa missão
especial o PP-VJL teve como tripulantes os comandantes Plato e Padovani, o engenheiro Werner e o
navegador Nicásio. Por se tratar de zona de conﬂito,
eles concordaram em realizar o vôo após receber um
rádio da Varig conﬁrmando a contratação de um
seguro especial, tendo como beneﬁciárias suas

famílias, feito em caráter emergencial no Lloyd’s de
Londres. O voo N.York/Havana/N.York teve a duração
de 9 horas e 42 minutos e, dada a importância da
missão, após a decolagem de Havana, caças
americanos escoltaram o avião brasileiro até Nova
York, com espaço aéreo na rota interditado para
qualquer outra aeronave."

“Uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com
seus olhos voltados para céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar.”
Leonardo da Vinci

EHANG CONCLUI VOOS DE DEMONSTRAÇÃO COM EVTOL EM QUATRO CIDADES DO JAPÃO

Fabricante chinesa realizou voos com o protótipo
do EH216 AAV em Fukuyama, Oita, Amagasaki e
Sakaide, inclusive com operações sobre o mar e com
transporte de carga
A EHang completou voos de demonstração
do eVTOL EH216 AAV em quatro cidades do Japão em
julho, incluindo operações sobre oceanos e outras com
decolagem e pouso em locais diferentes, os primeiros
desse tipo realizados no país asiático.
Em 6 de julho, a aeronave fez um voo sobre o mar
de Fukuyama e em 13 de julho a EHang liderou um voo
ponto a ponto na cidade de Oita. No dia 18 foi a vez de
Amagasaki receber o eVTOL e em 21 de julho o veículo
transportou uma carga de 80 quilos em Sakaide. Além
disso, o EH216 realizou demonstrações no centro de
Oita, em 14 de julho.

O objetivo da fabricante chinesa com essa turnê no
Japão foi explorar as oportunidades e desaﬁos em
Mobilidade Aérea Urbana (UAM, em inglês) em
ambientes diferentes, tanto para o transporte de
pessoas como para a integração em cadeias logísticas.
O período de testes marcou a contagem regressiva de 1.000 dias para a realização da Expo 2025, em
Osaka, no Japão. Para a ocasião está sendo planejado
o lançamento das operações comerciais com o eVTOL
da EHang.
“Estamos muito satisfeitos em concluir a turnê de
demonstração do EH216 em quatro cidades japonesas, que estabeleceu nossa presença em seis cidades
em todo o Japão e estabeleceu uma base sólida para
nossa expansão contínua no mercado japonês.
Esperamos ter a oportunidade de fornecer voos com
EH216 para a Expo 2025 Osaka, Kansai, e implementar as soluções UAM seguras, autônomas e ecológicas
da EHang no Japão em um futuro próximo.” Hu Huazhi,
fundador e CEO da EHang.
O EH216 é um eVTOL autônomo com capacidade
para dois passageiros. Com 16 motores, o veículo pode
chegar a 130 km/h, atingir a altitude de 3 mil metros e
voar por 35 quilômetros. Os primeiros testes com a
aeronave foram realizados em 2017.
(mundogeo.com)
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NOTÍCIAS ABUL
BALANÇO DE PROCESSOS CPA DE AGOSTO:
Emissão CPA – 13
Revalidação – 32
ICPA - 02
Transição - 05
Total – 52

Observações
Atualizados - 32
Exigências (não cumpridas) – 01
Em trâmite - 19

19 NOVOS SÓCIOS EM AGOSTO
Carlos Ernesto Dos Reis Lima - Joinville/SC
Alexandre Helm - Registro/SP
Roberto de Souza - Gaspar/SC
Jair Antonio M. Vieira da Silva - Monte Alto/SP
izac jarba bezerra da silva - Porto Velho/RO
Edimar Schissl - Ibirama/SC
João Anderson Braga - Cuiabá/MT
Reinaldo Cunha - Catanduva/SP
Walter Rogério Sanches Pinto - São Paulo/SP
Cristopher Emanuel de Campos Tomazini - Jundiaí/SP
Darlan Guimaraes Viana costa - Brasília/DF
Emerson Serrano Fechio - Goiânia/GO
Diego Alvin Morato Andrade - Unaí/MG
Cássio Lisandro Telles - Pato Branco/PR
Fabio Felix Bastos - Mauá/SP
Guy de ferran correa da Costa - Campo Grande/MS
Leonardo Fritzen Teixeira de Barros - Recife/PE
Felipe Bo Aguiar - Caçapava/SP
João Paulo de Freitas Braga - Cuiabá/MT

NOVOS PILOTOS CPA EM AGOSTO
Marcelo de Araujo Barros - Ipatinga/MG
Anderson Dornelas Cordeiro - Teóﬁlo Otoni/MG
Manoel Luiz Figueirôa - Aracaju/SE
Amauri Lopes Medeiros - Cataguases/MG
Flávio Marcelo Gnocchi Nunes - São Paulo/SP
Milton Cesar Massi - São José do Rio Preto/SP
Walmir Antonio da Silva - Mogi Guaçu/SP
Marcelo de Santis - Dracena/SP

Parabéns
aos novos
pilotos!
Bons voos!

NOVOS COLABORADORES EM AGOSTO
CCABUL - Balneário Camboriú/SC - Túlio Samuel Rodrigues
CCABUL - Porto Alegre/RS - Leandro Kertesz
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SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE SETEMBRO

Dia 15
Izac Jarba Bezerra Da Silva

Dia 01
Sergio Ambrosio Finardi

Dia 16
Sérgio Diogo De Lima
Fábio Tacchelli
Rodrigo Rolim Cavalcante Rodrigues
Thiago Carvalho Silva

Dia 02
Valdir José Da Rocha
Manoel Paulo De Andrade Neto
Warren Jay Brown
Guilherme Ribeiro Saboia

Dia 17
Milton Augusto Loureiro Junior
José Messias Ferreira
Natalia Cardoso Da Silva
Willian Hepp

Dia 03
José Osvaldo Fiuza

Dia 18
Vilson Fortuna

Dia 04
Dirceu Alves Da Cruz

Dia 19
Hamilton Fauth Tisot
Rafael Prata Ritzinger

Dia 05
José Luiz Dal Pont
Werly Mutran De Queiroz
Dia 06
Clodoaldo Barros Bahia
Mario Eduardo Barbosa Greghi
Rafael Veiga
Dia 07
Luiz Falco
Paulo Renato Da Silva
Dia 08
Francisco de Paula Lacerda de A, Vieira
Luiz Flavio Gomes De Oliveira
Walter Rogerio Sanches Pinto
Luís Haroldo Freitas De Figueiredo
Dia 09
Venício Keunecke
Dia 10
Sidney Rosa Da Silva
Pedro Metnek Neto
Dia 11
Flavio Cesar Pereira
Luiz Alberto Dias Da Silva
Dia 12
Emilio Kazunoli Matsuo
Gerson Luiz Martinez Bastos
Yuri Santos Fernandes
Dia 13
David Mendes De Oliveira
Dia 14
José Vinicius Araujo Fontenele
Almir Andre Pereira Junior
Flávio Kennedy Rohden
Jair Luis Pinto
Ednaldo Afonso Fernandes

Dia 20
Milton Ferreira D Araujo
Antonio Luiz Kretzmann
Francisco Josivan De Alencar
Carlos Alberto Felizardo Júnior
Dia 21
Marcos Leão Lenz
Dia 22
Sandro Bueno Dos Santos
André Felipe Mendes
Dia 23
Romario Teixeira Bernardo
Romulo Sulz Gonsalves Jr
Kazuaki Komazawa
Jones Nogueira Lima
Gabriela Maria Oliveira De Souza

Dia 24
Guilherme Lima Assis
Harry Milla
Dia 25
Euclides Brosch
Guilherme Peres De Oliveira
Hudson Luidgi Leite Santos
Grégory Henrique Ebertz
Dia 26
Alvaro Vargas Cardoso
José Galdino Alves Neto
Dia 28
Reinaldo Martins
Gilmar Ferreira De Alvarenga
Dia 29
Sergio Ambros Mallmann
Walter Chiarato
Nelson Alexandre F. Zanotti De
Alvarenga
Dia 30
Jairo Gomes Pereira
Edison Luiz Aparecido Leme
Leonardo Oliveira Penna De
Carvalho
Vitor Alves Tomazi
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COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO
Dia 01
CCABUL Daniel Wilmar Kulicheski
RTABUL Lauro Mendes Calazans
Dia 02
RTABUL Guilherme Ribeiro Saboia
Dia 03
CCABUL José Osvaldo Fiuza
Dia 06
RRABUL Nivaldo Oliveira
MCABUL Afonso Celso Alves De Souza
CCABUL Rafael Veiga
Dia 07
MCABUL Domingos Montaldi Lopes
RRABUL Robson Dias Lima
Dia 09
CCABUL Lidio Bertolini Neto
RRABUL André Luiz Rocha
Dia 10
MCABUL Rogério Ramos Caiado
CCABUL Pedro Metnek Neto
Dia 12
CCABUL Gerson Luiz Martinez Bastos
RTABUL Edson Camelo Da Silva
Dia 13
CCABUL Jason De Santana Filho
Dia 15
RTABUL Gustavo Petinon
Dia 16
MCABUL José Mauro Alves Ferreira
RRABUL,CCABUL Durval José Jenofre Da
Silva Cruz
CCABUL Thiago Carvalho Silva
Dia 17
DELABUL,CCABUL José Messias Ferreira
RTABUL Marcio Chaim Bajgelman

Dia 18
MCABUL Guilherme Lázaro Martinez
Filho
CCABUL Marcos André Baisi
Dia 19
CCABUL Marcos José Da Silva
Dia 21
CCABUL Lucas Denes Campos
Cordeiro
CCABUL Angelica Francine
Chermicoski
Dia 22
RRABUL,CCABUL Carlos Gilberto
Fraga Marques
RRABUL,RTABUL Wander Dulci De
Azevedo

Dia 23
CCABUL Antonio Augusto Oliveira
Silvado
Dia 24
MCABUL Walter Raick Maues
Dia 25
MCABUL Sandra Regina De Castro
Sobral
Dia 26
CCABUL Fabricio Escobar Viana
Dia 27
MCABUL José Carlos Braga Netto
Dia 29
RRABUL,RTABUL Sergio Ambros
Mallmann

Prezado colaborador
Sua atuação é fundamental para ABUL. Atualize
seu cadastro. Acesse www.abul.org.br, clique em
“login”. Se não lembrar a senha, clique "esqueci a
senha". Receberá nova senha em seu e-mail.
Dúvidas, contate a equipe ABUL.
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EVENTOS
AÉREOS
DE AGOSTO

EVENTOS AÉREOS FUTUROS
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NEM BOEING NEM AIRBUS:
CONHEÇA OS CINCO AVIÕES MAIS PRODUZIDOS DA HISTÓRIA.

Boeing e Airbus são as duas principais fabricantes
de aviões comerciais em todo o mundo. Os principais
jatos das duas empresas, no entanto, não chegam nem
perto dos aviões mais produzidos no mundo em toda a
história. O Boeing 737 é o jato mais popular da aviação
mundial com 10.506 unidades fabricadas e entregues,
enquanto a família Airbus A320 já conta com 9.738
aviões. Apesar dos números expressivos, os dois
modelos estão bem abaixo dos aviões de maior
sucesso da história. O modelo mais popular já vendeu
mais de 44 mil unidades e continua em produção até
hoje.
Diferentemente dos jatos comerciais, os aviões de
maior sucesso da história da aviação são modelos de
pequeno porte usados para treinamento de pilotos. A
lista conta também com algumas aeronaves militares
que foram produzidas em larga escala para o Segunda
Guerra Mundial. Conﬁra o ranking dos cinco aviões
mais produzidos na história:
5º Cessna 150/152 31.500 unidades.
Produzido entre 1958
e 1986, o modelo é até
hoje bastante popular em
todo o mundo e muito
utilizado para o treinamento inicial de pilotos. Com
capacidade para apenas duas pessoas, o modelo de
asa alta é um avião de fácil pilotagem e com comandos
simples. Muitas escolas de aviação no Brasil utilizam o
modelo. O Cessna 150 foi a primeira versão e teve
quase 24 mil unidades. Após pequenas modiﬁcações, o
avião foi rebatizado para Cessna 152 e teve mais de
7.000 unidades produzidas.
4º Piper PA-28 32.778 unidades.
Conhecido também
como Cherokee, é outro
avião bastante popular no
treinamento inicial de
pilotos. O PA-28 é um
avião de asa baixa e
capacidade para quatro pessoas, com autonomia para
mais de 800 quilômetros. O avião fez o seu primeiro voo
em janeiro de 1960 e segue em produção até hoje.
3º Messerschmitt Bf 109 34.852 unidades
Desenvolvido a partir
de 1936, o caça alemão
teve sua estreia em
combate durante a
Guerra Civil Espanhola.

Foi na Segunda Guerra Mundial, porém, que o Bf 109
teve seu grande destaque. O avião se mostrou um caça
multiuso bastante eﬁcaz, desenvolvendo diversas
missões como interceptador, caça de escolta para
bombardeiros e de ataque. Após o ﬁm da Segunda
Guerra, o avião seguiu em produção até 1958. Até hoje,
é o caça mais produzido da história.
2º Ilyushin Il-2 36.183 unidades
O avião soviético
Ilyushin Il-2 ﬁcou apenas
quatro anos em produção,
entre 1941 e 1945. Foi
tempo suﬁciente para se
tornar o avião militar mais produzido da história, com
mais de 36 mil unidades. O Il-2 é considerado também
o melhor avião de ataque ao solo e foi responsável por
severos danos às forças nazistas. Além da União
Soviética, também foi usado pela Bulgária, Mongólia,
Checoslováquia, Polônia e Iugoslávia.
1º Cessna 172 Mais de 44 mil unidades
Em produção desde
1956, o Cessna 172 é o
avião mais produzido de
toda a história da aviação.
Sem previsão de aposentadoria, o modelo deve
ampliar ainda mais esse recorde que já supera as 44
mil unidades fabricadas. Chamado também de
Skyhawk, é um avião de quatro lugares e asa alta. É
muito utilizado no treinamento de pilotos e também
para ﬁns recreativos. O avião tem autonomia para mais
de 1.200 quilômetros e velocidade de cruzeiro de 220
km/h. (economia.uol.com.br)
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AVIÃO ELÉTRICO DA ROLLS ROYCE VOA PELA
PRIMEIRA VEZ, QUEBRANDO RECORDE DA CATEGORIA

A Rolls-Royce anunciou o primeiro voo de seu avião
totalmente elétrico Spirit of Innovation (Espírito de
Inovação). Foram 15 minutos no ar em sua viagem inaugural, que marcou o início de uma fase intensiva de
testes.
O voo ocorreu cerca de um ano após a decolagem
originalmente programada e cerca de seis meses após
os testes de taxiamento, em solo. Segundo a empresa

britânica, foi dado “mais um passo em direção à tentativa
de recorde mundial [de velocidade] do avião [elétrico] e
mais um marco na jornada da indústria da aviação em
direção à descarbonização”.
Não por nada, o fato é considerado uma grande
conquista para a equipe
ACCEL (abreviação para
“Acelerando a Eletriﬁcação
do Voo”) da Rolls-Royce.
Com um poderoso
trem de força de 400 kW
(mais de 500 cv), a aeronave é dotada de uma bateria de
6 mil células, considerada pela empresa como a maior
densidade de energia já montada para uma aeronave. A
Rolls-Royce aﬁrma que seu avião elétrico deverá atingir
velocidades de mais de 480 km/h.
(olhardigital.com.br).

APÓS 63 ANOS DE PRODUÇÃO, PILATUS PREPARA ENTREGA DO ÚLTIMO PC-6
Avião utilitário fabricado na Suíça é conhecido por seu design simples e performance excepcional em pistas curtas.

Um dos aviões
mais longevos da
história, o monomotor PC-6 Turbo
Porter está se
despedindo da linha
de montagem
da Pilatus Aircraft em Stans, na Suíça, após 63 anos de
produção ininterrupta. O último exemplar do clássico
monomotor, destinado a um cliente na Indonésia, está
sendo preparado para ser entregue nos próximos dias.
A descontinuação do PC-6 foi anunciada pela
Pilatus em 2017. Na ocasião, a fabricante avisou ao
mercado que aceitaria pedidos pela aeronave até 2018 e
que a produção seria encerrada em 2019. Contudo, a
pandemia de Covid-19 acabou adiando o ﬁm da linha da
aeronave para este ano. Ao todo, incluindo o último
aparelho em fase ﬁnal de construção e exemplares
montados Fairchild Hiller nos EUA, foram produzidos 604
unidades do avião
desde 1959.
Com o ﬁm da
linha do PC-6,
motivado pela baixa
procura nos últimos
anos, a Pilatus
poderá abrir mais
espaço em sua fábrica para aumentar a produção do jato
executivo PC-24, aeronave que vem contribuindo
signiﬁcativamente para expandir os negócios da
fabricante suíça.
Avião simples, performance excepcional
Quando projetou o PC-6, a Pilatus mirava o mercado
de aviões utilitários que pudessem operar em quaisquer

condições, incluindo pousar em pistas despreparadas e
curtas – ou mesmo em locais minimamente planos. Por
essa razão, a aeronave tem um desenho simples, com
asa alta de grande área alar e fuselagem feita com
materiais que exigem pouca manutenção. Os enormes
pneus de baixa pressão do trem de pouso ﬁxo também
permitem que o aparelho pouse e decole praticamente
de qualquer local.
Mas é no desempenho STOL (Short Takeoff and
Landing/Decolagem e Pouso Curtos) que o Porter (e o
Turbo Porter, com
motor turboélice)
impressiona. Ele é
capaz de decolar em
trechos com menos
de 200 metros de
comprimento e
pousar num espaço
ainda menor: 127 metros. Graças às duas imensas asas
e ﬂapes especiais, o PC-6 consegue se manter
sustentado no ar a somente 96 km/h.
Por essas qualidades, o PC-6 tem uma carreira
versátil, servindo como avião ambulância, fotograﬁa
aérea, lançamento de paraquedistas, entre outras
funções. Um dos casos mais interessantes a seu
respeito é ter batido o recorde de pouso e decolagem em
altitude, obtido no Nepal, quando operou a mais de 5.750
metros de altitude. Ele também é um dos aviões usados
no aeroporto de Lukla, próximo do monte Everest e
conhecido pela curta e inclinada pista de apenas 530
metros.
Certamente, as excepcionais qualidades do PC-6
continuarão a ser exploradas por muito tempo ainda.
(airway.com.br)
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O DIA QUE O BRAGA POUSOU SEM O TREM

A Esquadrilha da Fumaça viajava praticamente em
todos os ﬁnais de semana, fazendo demonstrações por
todo o Brasil.
As solicitações para nossas exibições eram, em
sua maioria, para Minas e para o Sul: São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Rio
Grande, em especial, tinha uma magia que nos atraía e
nos fazia esperar, com ansiedade, as missões que lá
fazíamos. E eram muitas.
Suas coxilhas suaves, campinas verdejantes a
perder de vista, com bonitas fazendas de plantações e
de gado, criavam uma atmosfera muito agradável para
todos nós que não cansávamos de admirá-las.
Em uma de nossas viagens, cujo destino ﬁnal era
Bagé, desviamos o itinerário e ﬁzemos uma demonstração em Franca, onde passamos a noite. Era costume
aproveitarmos nossos deslocamentos para atender a
outras solicitações que pudessem ser encaixadas na
mesma missão.
Após o pernoite, no dia seguinte, prosseguimos a
viagem, fazendo escalas em Marte, Florianópolis e
Gravataí, de onde iríamos direto a Bagé.
Cerca de uma hora de voo após a decolagem de
Gravataí, em um dia de mau tempo, encontramos uma
parede negra, que nos perturbou, pois era sinal de
encrenca grossa pela frente: nuvens carregadas, um
vento forte que fazia as árvores se dobrarem rente ao
solo e muitos raios riscando o horizonte.
Já preocupados, mantivemos nossa proa, voando
em direção à tempestade e tentando achar alguma
passagem que nos permitisse ultrapassar o mau tempo.
Ao chegarmos perto daquela parede, ﬁcamos
ainda mais apreensivos, pois o temporal estava
realmente ameaçador. Não conseguíamos enxergar
qualquer passagem e, ao insistirmos tentando encontrar uma brecha naquele paredão, ﬁzemos muitos
desvios sem uma orientação deﬁnida, o que acabou nos
deixando completamente envolvidos pelo mau tempo. A
essa altura, à nossa volta só havia chuva, com nuvens
escuras e ameaçadoras que desciam até o solo.
Foi quando pudemos ver no horizonte uma
luminosidade, uma abertura como se fosse a boca de
saída de um túnel. O Líder aproou naquela direção, com

esperança de encontrar uma melhoria no tempo.
Por obra e graça do Espírito Santo, de repente nos
vimos em cima de Santa Maria, com o campo aberto, se
bem que com forte vento na superfície. Pousamos o
mais rápido possível, tentando nos anteciparmos à
tempestade que nos seguia.
À noite, durante o jantar, Portugal (Portugal Motta),
justamente o que ﬁcara mais perturbado com o sufoco
que passáramos na etapa, nos chamou a atenção sobre
a coincidência da data, 12 de novembro de 1960. No
ano anterior, exatamente nesse dia, havíamos
enfrentado situação muito semelhante, em Paranaguá.
A Esquadrilha havia sido envolvida pelo mau tempo e
eu, Othon, fui forçado a saltar de paraquedas. Perda
total de um avião.
No dia seguinte, reiniciamos a viagem, agora com o
céu claro e límpido, sem vestígio da tempestade da
véspera. Pousamos em Livramento e decolamos em
seguida para Bagé, nosso destino ﬁnal. Nessa etapa,
um de nossos aviões não conseguiu recolher o trem de
pouso. O trem iniciava a subida e depois descia: não
travava recolhido. O piloto comandou o recolhimento,
acionando o push diversas vezes, sem resultado; o trem
não travava em cima.
Após o pouso, combinamos que faríamos a
demonstração no dia seguinte com um avião a menos.
O Isolado faria sua exibição antes do nosso show,
usando um dos aviões da Esquadrilha. A Esquadrilha
faria sua exibição com seus quatro aviões, normalmente após o término do voo do Isolado.
Enquanto reabastecíamos os aviões, um dos
mecânicos comentou que essa pane já havia ocorrido
há algum tempo com o Pinheiro (Ten Luís Felipe). Como
solução, o Pinheiro havia colocado o avião no dorso,
conseguindo, com essa manobra, travar o trem pela
força da gravidade. Resolvemos tentar essa solução
para, talvez, podermos voar com a Esquadrilha
completa no dia seguinte.
O Ten Braga, sempre prestativo e doido para voar,
se ofereceu para testar a solução aventada. Ele
decolou, ganhou altura e tentou recolher o trem, sem
sucesso.
Após haver atingido uns 3.000 pés, ele colocou o
avião no dorso e nós vimos o trem se aninhar sob as
asas, travando na posição recolhido por ação da
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gravidade. O Braga então se animou e fez várias
acrobacias, puxando G para conﬁrmar o travamento do
trem. Tudo parecia perfeito e o Braga veio para o pouso.
Na ﬁnal, puxou um peel off. Lindo! E pousou sem trem!
Após o pouso, foi uma ginástica tirar o avião
acidentado da pista, o que conseguimos com o apoio do
pessoal local e da turma do Aeroclube. Assim, pudemos
fazer o voo no dia seguinte, sem o Isolado, como
havíamos planejado anteriormente.
No voo de demonstração, tudo correu perfeitamente: deu para suprirmos, sem grandes prejuízos, a falta
de uma das aeronaves.
À noite, fomos ﬁdalgamente recepcionados pelo
prefeito, que nos ofereceu um típico churrasco gaúcho.
As autoridades locais e seus familiares se esforçaram
em gentilezas e demonstrações de carinho e simpatia.
Muita alegria e descontração, até que, a certa altura, um

guasca lascado, sentado em frente a nós com a esposa,
típico bagual da fronteira, com aquele forte sotaque do
interior, dirigiu-se ao Braga e falou:
– Me dá um cigarro aí, tchê.
O Braguinha, sempre simpático e solícito, tirou do
bolso um maço de Minister e entregou-o ao gauchão. E
aí a surpresa! Que deixou o Braguinha completamente
sem jeito e encabulou a todos nós.
Após haver tirado um cigarro do maço e examinado, o gaúcho falou, alto e claro:
– Tem ﬁltro? Eu não fumo cigarro com ﬁltro. Fumar
cigarro com ﬁltro é o mesmo que beijar peito de mulher
de soutien!
Em seguida, sem se perturbar e nem piscar um
olho, virou-se para um dos seus companheiros
próximos, repetiu o pedido e obteve seu cigarro. Sem
ﬁltro, naturalmente!
Texto do Maj. Brig. Ar Othon Chouin Monteiro
Na ocasião, Fumaça 2

Elektra Trainer é um avião elétrico feito para aulas de voo

O Elektra Trainer é um pequeno avião elétrico criado
para escolas de aviação. Com espaço para até dois
tripulantes, o grande destaque desse monomotor elétrico
é o seu custo de operação por hora, apenas US$ 60, ou a
metade de um avião convencional.
Como é um avião elétrico, os voos do Elektra Trainer
não produzem emissões de carbono, mas essa não é a
única vantagem. O pequeno avião também é bem
silencioso, com apenas 50 dB, ou seja, o equivalente a
uma chuva moderada, segundo a empresa.
O avião tem uma autonomia para até 2,5 horas de
voo ou 300 km com a bateria reserva, com uma velocidade máxima de 180 km/h.

Ele também pode fazer vários voos por dia, já que 35
minutos na tomada são suﬁcientes para até 50 minutos
voando. Além disso, o Elektra Trainer também conta com
sistema de piloto automático capaz inclusive de decolar e
aterrissar de forma autônoma.
A empresa responsável pelo projeto é a Elektra
Solar, que faz parte do DLR (Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt), centro aeroespacial alemão. Agora, a
empresa pretende fazer os voos testes para obter a
certiﬁcação para o uso do Elektra Trainer. Assim, ele
pode ser usado na Alemanha até o ﬁm do ano, se tudo
der certo.
(olhardigital.com.br)
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OCTANAGEM:
ENTENDA COMO ELA INFLUENCIA NO CONSUMO E NA POTÊNCIA DO VEÍCULO
ras idôneas oferecem produtos dentro das especiﬁcações ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis).
Hoje, a gasolina comum e a gasolina aditivada
vendidas no País devem ter no mínimo 92 octanas RON
(com 93 RON a partir de 01/01/2022).

Muito tem se falado na octanagem ou no ou índice
de octano da gasolina e como isso pode inﬂuenciar no
consumo e na potência do veículo. Contudo, antes de
mais nada, é importante entender o que ela é, de fato.
O que é octanagem
A octanagem é um número que indica a capacidade
dos combustíveis de resistir a altas temperaturas e
pressões na câmara de combustão do motor antes de
detonar. Ou seja, sem que a faísca da vela seja
disparada pelo sistema de ignição. Quanto maior a
octanagem, maior a resistência à detonação e melhor o
desempenho do veículo.
Por exemplo, quando é dada a partida, os pistões
começam a se movimentar dentro dos cilindros,
fazendo pressão no combustível que está lá. O
combustível, em mistura com o ar dentro do cilindro,
resiste ao máximo a essa pressão e ao aumento de
temperatura até que a vela de ignição produza a
centelha para sua queima, o que faz o carro se movimentar. Essa resistência é a octanagem.
“Um combustível com octanagem baixa pode
causar a famosa “batida de pino”, quando acontece uma
pré-ignição dentro da câmara de combustão antes da
centelha da vela, aumentando a temperatura. Esse
problema parece inofensivo, mas a médio e longo prazo
pode causar sérios e caros danos ao pistão, cilindro e
cabeçote do motor”.
Como descobrir a octanagem do combustível
Existem dois métodos para calcular a octanagem
de um combustível: o RON (Número de Octanas
Pesquisa, na sigla em inglês) e o MON (Número de
Octanas Motor, em inglês).
O RON observa a resistência do combustível à
detonação em um motor-padrão, usados nos testes das
montadoras de veículos, com compressão variável e
rotação de 600 rpm.
Já o MON, faz a mediação com mistura de arcombustível pré-aquecida no cilindro de combustão,
ponto de ignição variável e velocidade do motor de 900
rpm.
No Brasil, o índice usado para quantiﬁcar a
octanagem de um combustível é o RON. As distribuido-

Gasolina de alta octanagem
Veículos com motores de alto desempenho, como
os esportivos de luxo, por terem maior potência,
precisam de combustíveis com maior octanagem. Para
estes carros, o indicado é abastecer com gasolina
premium.
“Segundo a ANP, as gasolinas de alta octanagem
devem possuir um mínimo de 97 RON. Abastecer o
veículo com octanagens muito acima disso não traz
ganho de potência para o motor”.
“Mesmo os motores de baixa cilindrada ou ﬂex
podem ser abastecidos com combustível de alta
octanagem. O impacto, porém, é mais perceptível em
veículos com motores de alto desempenho”, acrescenta Gilberto.
Octanagem ou aditivados
Combustíveis premium e aditivados possuem
detergentes dispersantes que ajudam a limpar o motor
de resíduos, protegem e lubriﬁcam as partes internas
para se movimentarem mais suavemente, reduzindo o
gasto de energia.
Além dos benefícios a médio e longo prazo para a
saúde do motor, as distribuidoras contam com os
aditivos para ajudar a melhorar ainda mais a performance dos veículos.
“Abastecer frequentemente com combustíveis
aditivados evita o acúmulo de partículas que prejudicam
o desempenho do motor, principalmente a médio e
longo prazo”, conclui Gilberto.
A diferença entre os combustíveis premium e
aditivados é a octanagem. Enquanto os combustíveis
aditivados têm o mesmo índice de octanas que os
combustíveis comuns (no mínimo 92 octanas RON para
a gasolina), os premium tem uma octanagem superior.
(garagem360.com.br)
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HÁ 75 ANOS NASCIA A AVIAÇÃO AGRÍCOLA BRASILEIRA

Como um voo de combate a gafanhotos em
Pelotas, em 1947, fez do 19 de agosto o Dia Nacional da
Aviação Agrícola e deu ao País a segunda maior e uma
das melhores aviações agrícolas do planeta Pelotas,
1947. Dias atipicamente quentes no inverno do Cone
Sul do continente americano haviam trazido, pelo
segundo ano consecutivo, nuvens de gafanhotos até
abaixo do paralelo 28 do território argentino. Fenômeno
comum em terras argentinas, registrados desde os
tempos da colônia espanhola, revoadas em massa de
gafanhotos famintos por lavouras (e quase tudo o que
fosse verde no meio do caminho) já havia feito surgir no
país, ainda no século 19, um serviço especializado em
seu controle. Mas novamente os insetos haviam
cruzado do Chaco para Santa Fé e entrado na província
de Corientes, costeando a fronteira gaúcha para entrar
no Uruguai. No ano
a n t e r i o r, e l e s
haviam feito o
mesmo caminho
para invadir o
território gaúcho
pelo sul e sem
resistência. Desta
vez, seria diferente.
Era pouco depois das quatro horas da tarde de 19
de agosto (há exatos 75 anos), quando o biplano Muniz
M-9 preﬁxo PP-GAP, do Aeroclube de Pelotas, começou
o roncar seu motor Havilland Gipsy Six de 200 hp. No
comando estava Clóvis Gularte Candiota, então com 26
anos de idade, porém um dos mais experientes pilotos
da região – “ﬁlho” da campanha Dê Asas ao Brasil, que
equipou aeroclubes nos anos 40 e veterano dos voos de
patrulha na costa gaúcha na Segunda Guerra Mundial.
Junto com ele, o agrônomo Antônio Leôncio de Andrade
Fontelles, chefe do posto local do Ministério da
Agricultura, se preparava para colocar em funcionamento um equipamento pulverizador, que ele havia
encomendado de um funileiro local e havia sido
acoplado ao avião. O projeto do aparelho havia sido
copiado de publicações estrangeiras. E eles estavam
prestes a tentar uma técnica que havia surgido 26 anos
antes, nos Estados Unidos.
A nuvem de gafanhotos sobre a qual haviam
recebido o alerta de agricultores da região acabou

interceptada ao ﬁnal da tarde, na altura do atual bairro
Areal – na zona leste da cidade. Os insetos estavam se
assentando onde então era uma área rural. Feita a
aplicação, Candiota e Fontelles não conseguiram
conﬁrmar imediatamente se a operação havia dado
certo. “Com o que sabíamos de aviação, e com o que
não sabíamos de gafanhotos, pareceu-nos inútil a
batalha. E já nos preparávamos para suportar as
naturais zombarias dos amigos, quando a tragédia
amainasse”, chegou a contar o piloto, em um relato feito
24 anos depois, no primeiro evento de aviação agrícola
realizado no Brasil – promovido em São Paulo, pelo
Ministério da Agricultura.
Apesar da vizinha Argentina ter usado aviões
contra gafanhotos desde 1926 e o Uruguai ter formado
em 46 uma brigada aérea contra os insetos, no Brasil
ainda se estava “no escuro” sobre a ferramenta. Em
uma época em que as novidades e as tecnologias
muitas vezes demoravam para se propagar com
rapidez. Porém, no clarear do dia seguinte o sucesso da
operação em Pelotas foi conﬁrmado, com a visão dos
gafanhotos completamente eliminados no campo.
DESENVOLVIMENTO
As operações ainda seguiram nas semanas
seguintes para proteger os agricultores dos insetos – a
praga de gafanhotos entre 1946 e 47 foi uma das
maiores da história do País. Pouco depois, apostando
na eﬁciência da nova ferramenta, Candiota e Fontelles
ainda se tornaram sócios na primeira empresa
aeroagrícola do País, a Serviço Aéreo Nacional de
Defesa Agrícola – Sanda. A empresa prestou serviços e
combate a gafanhotos e outras pragas para o governo
gaúcho e produtores rurais.
Ela durou até o ﬁnal dos anos 50, quando Fontelles
foi para o Rio de Janeiro e Candiota trocou a aviação
pelo comércio e ações sociais. O próprio Estado do Rio
Grande do Sul acabou assumindo depois o serviço de
aviação agrícola para atender os produtores. A exemplo
do que o Ministério da Agrícultura fez com a campanha
contra a broca-do-café, em São Paulo.
Já nos anos 1960 começaram a surgir outras
empresas de aviação agrícola, o setor foi organizado no
ﬁnal da década, quando nasceu a legislação da
atividade e surgiram os cursos de piloto agrícola e de
especialização para engenheiros e técnicos agrícolas
para atuarem no setor. Até hoje, a aviação agrícola é a

18 - Boletim ABUL

única ferramenta com regulamentação especíﬁca e
ampla no Brasil. O que, aliada á alta tecnologia
embarcada, faz dela uma das ferramentas mais segura
e eﬁciente em campo. De quebra, hoje atuando forte
também no combate a incêndios ﬂorestais – protegendo
tanto lavouras quanto reservas naturais contra as
chamas.
Clóvis Candiota faleceu em abril de 1976 e, em abril
de 1989, tornou-se Patrono da Aviação Agrícola. Isso
pelo Decreto-Lei 97.699, que também oﬁcializou o 19 de
agosto como Dia nacional da Aviação Agrícola.
Hoje, o setor aeroagrícola brasileiro é o segundo
maiores e um dos melhores do mundo, com mais de 2,4
mil aeronaves atuando em pelo menos 23 Estados – em
lavouras de cana-de-açúcar, soja, milho, algodão, café,
ﬂorestas comerciais e outras, em aplicações de
defensivos químicos ou biológicos e fertilizantes, além
da semeadura de pastagens.
A aviação agrícola brasileira também vem atuando
cada vez mais forte no combate a incêndios em
reservas naturais e lavouras, além e abranger também
o segmento de drones. Aspectos e números, aliás, que
estivem à mostra em julho, durante o Congresso da

Aviação Agrícola do Brasil (Congresso AvAg) 2022,
ocorrido em Sertãozinho, no interior paulista. A edição,
comemorativa ao Jubileu de Diamante do setor, foi
também o maior evento aeroagrícola já realizado no
País.
Primeira operação aeroagrícola foi com um avião
nacional
O biplano Muniz utilizado na primeira operação
aeroagrícola no Brasil
era um avião de
fabricação nacional. O
M-9 era uma variante
mais moderna do
Muniz M-7, por sua
vez, a primeira
aeronave produzida
em série no Brasil. Os
biplanos foram projetados pelo então major do Exército
Antônio Guedes Muniz. O M-7, o pioneiro, teve seu
primeiro voo 17 de outubro de 1935.
Com bom rendimento e resistência, os Muniz eram
aparelhos de treinamento e foram vendidos primeiro
para a Escola de Aviação Militar. Depois, a produção
começou a ser direcionada para aeroclubes. A fabricação estava a cargo da Fábrica Brasileira de Aviões,
fundada em 1934 pelo industrial Henrique Lage, no Rio
de Janeiro. A empresa foi a primeira fábrica de aviões
instalada no Brasil. Ela mudou de nome depois para
Companhia Nacional de Navegação Aérea (CNNA) e
encerrou sua produção em 1948. Até 1951 ainda se
manteve no ramo de manutenção, antes de fechar
deﬁnitivamente as portas.
(blogs.canalrural.com.br)

NOTÍCIAS ANAC
Lei do Voo Simples prevê novas
regras para cadastro e operação
em áreas não cadastradas
Aprovada para desburocratizar o setor aéreo no
país, medidas buscam permitir maior mobilidade e
aumento de conectividade aérea

DESPEDIDA
A ABUL despede-se de um de seus fundadores, o Cmte.
JOSÉ ANDYARA INFANTE VIEIRA manifestando seu pesar
a seus familiares e amigos.
Descanse em paz nobre piloto!
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AEROPORTO NA ARÁBIA SAUDITA É O MAIOR DO MUNDO;
CONHEÇA GIGANTES NO TOP 10
Aeroportos são o primeiro cartão de visitas de
qualquer país — o "portão de entrada", por assim dizer, é
sempre planejado para oferecer conforto, comodidades
básicas (como alimentação, recargas de celulares e etc.)
além de atrativos, geralmente simbolizados por lojas
variadas de marcas-desejo em seu complexo de
compras. Versões mais modernas, como o recém-eleito
melhor do mundo Aeroporto de Changi, em Singapura,
chegam a ir além e se tornam uma espécie de parque de
diversões: há kart, spa, acampamentos e até aulas para
pilotar drones nos lounges entre terminais movimentados.
No entanto, se muito aeroporto hoje se apresenta
relativamente compacto com a pulverização de terminais
por múltiplas localidades, atendendo a diferentes
necessidades — até mesmo para encurtar os tempos de
deslocamentos internos —, outros ainda prezam por
serem o grande motor econômico e social de uma região
inteira. O Aeroporto de Dallas-Fort Worth, no estado
americano do Texas, por exemplo, se estende por quatro
cidades entre dois condados. Mas ele é apenas o terceiro
desta lista dos maiores terminais do mundo, elaborada
pela ONG americana World Population Review.
Conheça-os:
1. AEROPORTO INTERNACIONAL KING FAHD EM
DAMMAN, NA ARÁBIA SAUDITA
Área: 776 km²
Anteriormente
uma antiga base
aérea americana
no país durante a
Guerra do Golfo, o
Aeroporto de
Damman, como é
informalmente conhecido, não é tão grande por causa de
seus terminais que ocupam apenas 327.000 m², mas por
todas as amenidades oferecidas no complexo que conta
até com uma mesquita
O projeto que equivale a mais de 4.157 estádios do
Maracanã foi assinado pelo escritório de arquitetura
Yamasaki & Associates em 1977. A construção começou
em 1983, mas terminou
apenas em 1990, quando
começou a ser utilizado
pelas Forças Armadas
dos EUA. Em 1999, ele
foi aberto para a aviação
comercial.
2. AEROPORTO INTERNACIONAL DE DENVER
Área: 135,7 km²
Longo e cheio de
picos, mimetizando
as Montanhas
Rochosas ao seu

redor, o aeroporto de Denver é atualmente o maior dos
EUA e o terceiro mais movimentado do mundo, segundo
a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jérsei.
Aberto em 1995, ele emprega mais de 35 mil
pessoas — mais do que qualquer outra empresa do
estado do Colorado — e oferece serviço ininterrupto para
215 destinos com 25
diferentes linhas
aéreas que operam
pela América do
Norte, América
Latina, Europa e
Ásia, segundo o
jornal Denver Post.
3. AEROPORTO INTERNACIONAL DE DALLASFORT WORTH
Área: 69,6 km²
Ocupando quatro
cidades e dois
condados, esse
gigante foi o segundo
aeroporto mais
movimentado do
mundo em 2021,
segundo ACI (Conselho Internacional de
Aeroportos, em inglês)
Seu tamanho,
impressiona não só
por ocupar todo o
caminho entre as cidades de Dallas e Fort Worth, mas
por ter seu próprio CEP — 75.261 — constar como uma
só cidade no correio americano "DFW Airport, Texas", ter
sua própria polícia,
corpo de bombeiros e
resgate. Maior do
que a ilha de
Manhattan, em Nova
York, ele liga a sua
região hoje a 260
destinos de 28
companhias aéreas.
4. AEROPORTO INTERNACIONAL DE ORLANDO
Área: 53,8 km²
Outra ex-base
aérea, conhecida
antes como
McCoy Air Force
Base, uma
instalação de
comando aéreo
estratégico dos
EUA, ele herdou seu código justamente destes tempos
— MCO. Fechada em 1975, após o ﬁm da guerra do
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Vietnã, a área se tornou um aeroporto civil no ano
seguinte e hoje opera cerca de 850 voos diários por 44
companhias
Apesar de hoje ter um grande ﬂuxo de turistas para
os parques da Disney, da Universal e do Sea World, sua
localização continua sendo privilegiada para os
apaixonados pela
história militar e
cientíﬁca dos EUA —
não muito longe dali,
funciona o John F.
Kennedy Space
Center, da NASA, de
onde partiu a Apollo
11.
5. AEROPORTO INTERNACIONAL DE
WASHINGTON-DULLES
Área: 48,6 km²
O aeroporto
que serve à capital
americana recebe
cerca de 60 mil
passageiros por
dia em ligações
com 125 destinos
do mundo todo.
Aberto em 1962, ele foi batizado em homenagem a John
Foster Dulles, Secretário de Estado americano durante o
governo Eisenhower. Seu terminal principal foi concebido por Eero Saarinen, que também desenhou o hoje
TWA Hotel (antes terminal) do aeroporto JFK, em Nova
York. Amplo, ele tem um resquício de seu terreno em
outra cidade: Chantilly, no condado de Fairfax.
Seu tráfego internacional só não é mais intenso do
que aquele dos
aeroportos de Nova
York e por isso ele
serve como centro
de operações não só
de companhias
americanas, como
também da alemã
Lufthansa.
6. AEROPORTO INTERNACIONAL DE PEQUIMDAXING
Área: 46,6 km²
Apelidado de "estrelado-mar" pelo seu formato
no terreno, este aeroporto
de Pequim — que não é o
único na capital chinesa —
começou a funcionar em
setembro de 2019. Seu
propósito é misto: ele é
utilizado para operações
comerciais e militares,
com oito pistas civis e uma
dedicada inteiramente às

Forças Armadas da China
Mais de US$ 60 bilhões foram gastos para colocar o
aeroporto em funcionamento, um megaprojeto desenvolvido pelo escritório britânico Zaha Hadid Architects.
Apesar de não ser o
maior aeroporto do
mundo, ele tem o maior
terminal: são cerca de
700.000 m²
Aos poucos,
diversas aéreas já
concentram suas
operações em Pequim
no Daxing, que recebe
voos domésticos e
internacionais dos
grupos Oneworld, Star
Alliance e SkyTeam.
7. AEROPORTO INTERCONTINENTAL GEORGE
BUSH
Área: 44,5 km²
Apesar de ter
como "vizinho" no
Texas o enorme
Dallas-Fort Worth,
é do George Bush
o maior ﬂuxo de
passageiros
internacionais.
Aberto em 1969, predominantemente para voos
domésticos, a lendária Pan Am operava seus voos para o
exterior, que aos poucos começaram a crescer em
demanda com KLM, Aeroméxico, entre outras
Em 1997, o então Houston Intercontinental virou
George Bush, em homenagem ao 41º presidente dos
EUA (e pai do 43º). Atualmente, o aeroporto tem 161
portões em cinco
terminais, mas
atualmente já
passa por reformas
que devem ser
ﬁnalizadas entre
2024 e 2025 e
devem torná-lo
ainda maior.
8. AEROPORTO INTERNACIONAL XANGAI-PUDONG
Área: 39,9 km²
Inaugurado
em 1999, o
Pudong é hoje o
centro de
operações das
companhias
China Eastern
Airlines e
Shanghai Airlines, e um dos mais importantes para a Air
China. Dentro do aeroporto funciona também o maior
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centro de entregas expressas da Ásia através da
empresa alemã DHL
Com dois terminais principais de passageiros, ele
recebe, segundo o site de notícias China News, cerca de
35,25 milhões de viajantes internacionais ao ano, o que o
torna o mais movimentado para viagens ao exterior em
todo o país.
Em 2021, um terceiro terminal foi acrescentado,
assim como um terminal satélite e duas pistas, o que
aumentou sua
capacidade
anual de 60
milhões de
passageiros
p a r a 8 0
milhões de
passageiros.
9. AEROPORTO INTERNACIONAL DO CAIRO
Área: 36,3 km²
O u t r a
antiga base
aérea americana, construída
durante a
S e g u n d a
Guerra Mundial,
o aeroporto do Cairo se converteu em complexo civil
após o ﬁm do conﬂito. Ele possui quatro terminais com
diferentes "halls" ou portões de operações, alguns
apenas para jatos particulares.
Apesar de o terceiro terminal ser o maior, foi o
quarto, dedicado a operações sazonais, que absorveu o
impacto do seu crescimento a partir de 2011. Ele tem
capacidade anual de receber 3,2 milhões de passageiros

em 27 balcões de
check-in e 7 portões de
embarque e desembarque durante altas
temporadas, como
durante peregrinações.
10. AEROPORTO INTERNACIONAL DE
SUVARNABHUMI.
Área: 32,4 km²
Um dos
maiores do sul
da Ásia, ele é
mais conhecido
apenas como
"aeroporto de
Bangcoc" e
também por ter
tido a mais alta torre de controle do mundo entre 2006 e
2014, com impressionantes 132,2 metros de altura.
Suvarnabhumi também possui o quarto maior terminal
do mundo, com 563.000 m².
Apesar de, anualmente, se colocar entre 15º e 20º
aeroporto mais movimentado do mundo, com o fechamento de fronteiras
devido à pandemia de
covid-19, o aeroporto
se tornou temporariamente um hospital e
centro de vacinação
para a população
tailandesa.
(uol.com.br)
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Oferece descontos e benefícios aos sócios ativos e seus familiares.
Aumentam as parcerias mês a mês, novidades e inúmeras
vantagens.
Já temos 48 empresas parceiras. Seja mais uma.
Contato abul@abul.org.br.
Acesse www.abul.org.br e desfrute dessa facilidade.
Mantenha em dia sua anuidade e aproveite os inúmeros convênios.

FLY ULTRALEVES
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia - GO

THOMASI HOTEL
Londrina e Maringá – PR

RV ULTRALEVES ESCOLA DE PILOTAGEM
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia-GO

Pousada Villa das Pedras
Pirenópolis – GO

DEMOISELLE Escola de Aviação Civil
Vila Azevedo – São Paulo - SP

HOTEL LAGO DAS BRISAS
Buriti Alegre – GO

ARES Escola de Aviação Civil
SDVH, Cond. Aeronáutico Vale Eldorado, Bragança
Paulista SP

HOTEL EUDOXIO
Itajaí – SC

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 Ltda
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

Hotel Le Jardin
Caldas Novas – GO
WMF Aero
Sorocaba – SP
COSTA DO SOL DESTINATION
Búzios e Cabo Frio - RJ
INSTITUTO BRASILEIRO DE PERÍCIAS JUDICIAIS
Fortaleza - CE
H.03 consultoria & certiﬁcação aeronáutica
São José dos Campos - SP
Sistema Escola de Pilotagem - SEP
Viçosa - MG
PROA NORTE EMPREENDIMENTOS – AERÓDROMO
SISM
Macapá/AP
HMX CONSULTORIA EM AVIAÇÃO
Rio de Janeiro - RJ
HOBECO SUDAMERICANA
Rio de Janeiro - RJ
VOE CONSULT
Recife - PE
COROA DO AVIÃO – AERÓDROMO Sifc
Recife - PE
SPACE – SOLUÇÕES EM AVIAÇÃO CIVIL
Rio de Janeiro - RJ
AEROTRACK – MONITORAMENTO REMOTO DE
AERONAVES
Rio de Janeiro - RJ
DÁVALOS FLIGHT SOLUTIONS
São José do Rio Preto - SP
PILOT SHOP SOROCABA
Sorocaba - SP
CLÍNICA INEGRADA GODOY
Curitiba - PR
DECOLANDO NA BANCA
São Paulo - SP
ÁBUM DE MEMÓRIAS
Rio de Janeiro - RJ
CLÍNICA MÉDICA SKYMEDICAL - CMA
Curitiba - PR
INFRAPREV
Rio de Janeiro - RJ

22 - Boletim ABUL

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
Vice Presidente Gilberto de Castro Bitar
Diretor Médico Dr. José Luiz Capalbo
Diretor de Pendulares e Paramotores Francisco Batista Ferreira
Diretor de Giroaviação Silvio Alexandre Monteiro de Oliveira
Diretor de Eventos Abel Silveira Gomes
Diretor de Instrução João Henrique Schiller
Diretor de Relações Institucionais Milton Hossaka
Diretor Técnico Eng. Aer. Tabio Silva de Melo
Secretário Executivo Bernard Tkotz

CONTATOS:
(21) 98487-8003

98487-7999

98487-7749

CPA/documentos - documentos@abul.org.br
Curso Básico de Perícia Médica - curso@abul.org.br
Contato - abul@abul.org.br
Presidente - presidente@abul.org.br
Secretário Execu vo - secretario@abul.org.br

REDES SOCIAIS
Você segue a ABUL nas redes sociais?
Está bombando, conﬁra!
Mais de 12.200 seguidores no Instagran e 4.900 no
Facebook.
Falta você nosso associado.
Siga, curta, comente, interaja!
Divulgue nossa aviação desportiva!

