APRESENTAÇÃO

O CAB
O CAB - Comitê Aerodesportivo do Brasil, fundado em 25 de
abril de 1997 na cidade do Rio de Janeiro-RJ, foi constituído
com a finalidade de coordenar e organizar todos os aspectos
relativos à prática e gestão das modalidades Aerodesportivas
no Território Brasileiro. Objetiva representar e dar suporte
aos seus associados, ou seja, todas as entidades oficiais de
cada uma das modalidades do Aerodesporto Nacional, para
o fomento, crescimento e fortalecimento dos Esportes Aéreos
no País. Trabalha em apoio constante às entidades filiadas,
buscando a melhoria administrativa, esportiva e de imagem
dessas associações. O CAB é o representante do Brasil na
FAI - Federação Aeronáutica Internacional, com sede na
cidade de Lausanne, Suíça.
A atual Diretoria assumiu a gestão do CAB, com o claro compromisso de profissionalizar e projetar o Aerodesporto Nacional. Engajada em despertar a atenção do público, da mídia e
dos potenciais atletas para a prática e o acompanhamento dos
Esportes Aéreos no Brasil. Queremos compartilhar com todos
as emoções e a beleza plástica dos Esportes Aéreos, mostrar
a todos as inúmeras vantagens e os efeitos indescritíveis que o
Aerodesporto proporciona ao público de todas as idades.
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MISSÃO
•
•
•
•

Apoiar a todos os associados na busca dos melhores

resultados esportivos;
Colaborar com o empenho de cada entidade associada

para a excelência em gestões e governanças;
Fortalecer e difundir a imagem do Aerodesporto Nacional; e
Valorizar a cultura de Educação Esportiva entre os praticantes

e amantes do Aerodesporto.

VISÃO
Garantir o desenvolvimento contínuo do Aerodesporto no Brasil,
o aprimoramento perene dos processos, resultados e meios para
que os objetivos sejam sempre superados.
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OBJETIVOS
•

Desenvolver e difundir os Esportes Aéreos no Brasil, fazendo

do Aerodesporto Nacional um exemplo mundial em estrutura,
competitividade e segurança.

•

Colaborar com o desenvolvimento, com o aprimoramento

técnico e a segurança dos Esportes Aéreos Nacionais,
consolidando o Brasil como uma potência Aerodesportiva mundial.

•

Incentivar e contribuir com as competições Aerodesportivas

no País, fazendo com que estes grandes eventos sejam cada
vez mais desafiadores, motivadores e evoluídos tecnicamente,
garantindo a visibilidade e a sustentabilidade do Aerodespoto.

•

Fomentar o desenvolvimento econômico, a modernização,

e o avanço técnico das indústrias e serviços do Setor
Aerodesportivo Nacional.

•

Promover os Esportes Aéreos perante a mídia e o público

em geral, atraindo o interesse de novos atletas, simpatizantes,
colaboradores, parceiros e patrocinadores, para que interajam e
se unam a nós na busca de um Aerodesporto com a pujança
que o Brasil merece.
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QUEM PARTICIPA

		
CBVL - Confederação Brasileira de Voo Livre
O nosso Voo Livre é um dos mais estruturados do mundo, conta
com excelentes atletas de nível internacional, garantindo a constante
presença dos nossos voadores entre o ranking dos melhores do
planeta. Envolve duas categorias cativantes: as Asas Delta e os
Paragliders. O Voo Livre é um esporte fácil de se iniciar, com custos
acessíveis e que proporciona grandes emoções. Graças às essas
qualidades, o Voo Livre é um esporte bastante difundido no Brasil,
mantendo-se em constante crescimento desde seu surgimento.
Além disso, tem a seu favor o fato que ambas as modalidades,
as Asas e os Paragliders, possibilitam o voo duplo, vantagem
que atrai uma quantidade significativa de novos simpatizantes ao
esporte, garantindo uma constante divulgação das modalidades. Os
campeonatos de Voo Livre são tradicionalmente muito disputados,
graças à beleza, à emoção e à interatividade, são eventos
tradicionalmente bastante concorridos pelo público. O Voo Livre
brasileiro conta com cerca de 14.000 atletas cadastrados.

06

FBVP - Federação Brasileira de Voo em Planadores
O Brasil conta com um grande número de Aeroclubes de
Planadores, a maioria encontra-se entre o Sul e o Sudeste do Brasil,
regiões que sediam quase a totalidade dos campeonatos, apesar
de um dos melhores lugares do mundo para essa prática ser no
Nordeste, no interior da Bahia, onde são conquistados a maioria
dos recordes nacionais. O Voo a Vela no Brasil se destaca entre os
mais estruturados do mundo, nosso país tem uma longa tradição
em competições altamente disputadas com elevado nível técnico.
Voar um planador é muito mais que um simples esporte, significa
a essência pura dos aeródinos (mais pesados que o ar), por isso o
piloto de planador acaba sendo um piloto mais refinado, praticando
o seu esporte sob a égide desse esporte que é resumida em uma
frase: “Voar pelo prazer de voar”! Temos hoje mais de 500 pilotos
habilitados no Brasil, sendo que 140 deles participam habitualmente
das competições oficiais.
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ACRO - Associação Brasileira de Acrobacia Aérea
No Brasil há cerca de 300 pilotos praticantes de Acrobacia Aérea,
com uma quantidade significativa de atletas ativos, voando em
alto nível técnico cerca de 150 aviões especiais para competições.
Os campeonatos são realizados em categorias, o que permite
a participação de pilotos com todos os níveis de experiência no
esporte. Esta cativante categoria dos esportes aéreos é uma grande
vitrine para o Aerodesporto, pois pode ser acompanhada de perto,
permitindo total interação entre as emoções dos voos dessas
fantásticas máquinas e seus pilotos com o público presente. Como
os voos podem ser narrados e são realizados em “box aéreo” de
fácil visualização, a Acrobacia Aérea é sem dúvida um grande
espetáculo de beleza plástica, que usualmente atrai um número
expressivo de admiradores.
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COBRA - Confederação Brasileira de Aeromodelismo
O Aeromodelismo é uma das atividades Aerodesportivas mais
praticada no país, conta 110 clubes espalhados por todo país, com
mais de 2.000 pilotos de competição, o maior número de atletas
entre os Esportes Aéreos com maior número de profissionais
envolvidos. Pode se dizer que é o mais democrático dos Esportes
Aéreos, possibilitando que praticantes de oito a oitenta anos
possam aproveitar as emoções desse encantador esporte.
Praticado também próximo ao público, o Aeromodelismo costuma
empolgar muito os presentes, pois conta com atletas de altíssimo
nível que voam equipamentos extremamente sofisticados, aptos
a realizarem manobras altamente complexas a velocidades
incríveis, em competições ao ar livre ou em ambientes fechados. O
Aeromodelismo é considerado como o mais motivador Aerodesporto,
sendo a principal porta de entrada para a Aviação e outras
modalidades dos Esportes Aéreos.
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CBPQ - Confederação Brasileira de Paraquedismo
Esta provavelmente é a modalidade mais emocionante dos Esportes
Aéreos, e a que pratica a maior variedade de categorias. Reúne
3.500 atletas ativos, já tendo formado mais de 22.000 atletas no País.
Bastante difundido no Brasil, o Paraquedismo é praticado em todos
os Estados da União, tendo o segundo maior número de praticantes
entre os Esportes Aéreos. O Centro Nacional de Paraquedismo fica
localizado na cidade de Boituva, no interior do Estado de São Paulo,
e possui uma das áreas de salto de paraquedas de maior atividade do
mundo. Os campeonatos de Paraquedismo também são uma grande
vitrine para o público, pois podem acompanhar todas as etapas de
um salto individual ou de grupo de paraquedistas, sentindo de perto
toda a emoção e adrenalina, pois os saltos ocorrem literalmente
sobre a cabeça dos presentes, possibilitando além da interatividade,
o acompanhamento completo das provas. Com diversas categorias,
o Paraquedismo oferece uma beleza plástica e um colorido bastante
especial durante as provas das competições.
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CBB - Confederação Brasileira de Balonismo
Este é o voo mais romântico e envolvente que o homem já fez.
A bordo de um cesto de vime, esses intrépidos pilotos voam e
navegam somente com a diferença de temperatura do ar e da
direção dos ventos, é realmente fantástico. Pouca gente sabe, mas
o Brasil tem sim expressão mundial nesse esporte, sendo inclusive
exportador de balões de para diversos países do mundo. As
competições, que reúnem dezenas de balões, mostram quem são
esses apaixonantes pilotos e como voam seus encantadores balões.
Toda essa mágica do balonismo é mostrada aos visitantes das
competições pelos mais de 250 atletas, que expõem em detalhes,
como e quais são as provas que classificam os balões de
ar quente e seus tripulantes.
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Confederação Brasileira De Paramotores

CBPM - Confederação Brasileira de Paramotores
A CBPM, fundada em 2012, é a mais nova modalidade
Aerodesportiva filiada ao CAB, representa uma das modalidades
esportivas que mais cresceram nos últimos anos no Brasil, com
menos de dez anos de existência, a CBPM já conta com 650
atletas filiados. O Paramotor oferece uma versatilidade enorme
em relação aos outros Aerodesportos, proporcionando as mesmas
emoções. Esta vantagem deste fantástico esporte se dá devido
ao pouco espaço para pousos e decolagens, pela facilidade de
transporte e montagem dos equipamentos. É um voo bastante
prazeroso, seguro e que ainda possibilita viagens curtas. Por
estas várias vantagens, o Paramotor se tornou uma paixão
nacional. As competições são vibrantes, com provas empolgantes
e realizadas muito próximas ao público, imperdíveis para os
amantes da adrenalina.
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