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 08 de dezembro
    Formatura de Pilotos de Caça no
2o/5o GAv na BANT

 12 de dezembro
   Desativação do 1o/16o GAv na
BASC

 18 de dezembro
     Aniversário do 1o GAC na BASC

31 de dezembro
  Data limite para entrega dos
trabalhos para concorrer ao Prêmio
Pacau Magalhães Motta

gendaA

apo-RádioP

17 de janeiro
    Consagração do Brig Nero Moura
como Patrono da Aviação de Caça
Brasileira em 1995

20 de janeiro
   Criação do Ministério da Aero-
náutica em 1941

30 de janeiro
     Nascimento do Brig. Nero Moura
em 1910, em Santa Cruz do Sul -
RS

    31 de janeiro
     Inclusão do 3o/10o GAv (Centau-
ro) como Unidade de Caça em 1980

Assuntos Gerais e de Administração

1 - Composição da Diretoria da ABRA-PC:

A  composição da atual Diretoria da ABRA-PC, bem como das
  Representações Regionais da Associação, constam da nossa página

na Internet http://www.abra-pc.com.br/index.php/administracao/
diretoria.html.

2 - Distribuição de lembranças

N  esse final de ano, a ABRA-PC enviará a cada associado
correspondência, incluindo uma mensagem do presidente, Brig.

Quírico, acompanhada do livro “Estória Informal da Aviação de Caça –
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Crônicas e Causos – Volume V”, e de um pen drive com o símbolo da Caça.
Bom proveito!!!

3 - Boletim digital

O  ABRA-PC Notícias de set/out 16 (no. 118), foi o primeiro na versão
digital, posto à disposição de nossos associados através de um

link dedicado. Gostaríamos de receber críticas e sugestões a respeito dessa
versão, e do modo como está sendo divulgada, pelo nosso e-mail
<popopo@abra-pc.com.br>, para que a aprimoremos cada vez mais.

4 - Palestras coordenadas pela ABRA-PC

N  o intuito de mantermos nossos Associados atualizados em relação
à Força Aérea e às novas tecnologias que estão sendo empregadas

pelas nossas Unidades de Caça, a ABRA-PC tem procurado coordenar
palestras, principalmente de cunho operacional.

Assim, promovemos apresentações sobre “Combate BVR (Beyond
Visual Range - Além do Alcance Visual)” e “Emprego ar-solo com
armamento guiado a Laser” no decorrer de 2016.

Todavia, é desmotivante realizarmos todo o esforço de coordenação
tendo a expectativa de um público-alvo significativo e, como resultado
uma audiência que não ultrapassa dez participantes. Gostaríamos de saber
de nossos Associados por que a participação, apesar de os temas serem
empolgantes, tem sido mínima. Por favor, deixem-nos saber a sua opinião
a esse respeito pelo email: <popopo@abra-pc.com.br>.

5 - Concurso Literário - Prêmio Pacau Magalhães Motta
(PPMM)

E sse concurso, criado pela ABRA-PC em 11 de março de 2003, tem
     a finalidade de estimular o estudo e a pesquisa de assuntos referentes

à Aviação Militar de Combate, mediante trabalhos escritos ou audiovisuais.
Os autores dos melhores trabalhos receberão prêmio em dinheiro, suportado
por doação do “MIKE MIKE” à ABRA-PC.

O prazo para a entrega dos trabalhos encerrar-se-á em 31 de
dezembro!!
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Missão de grandeza

6 - Sorteio para a viagem a Le Bourget em 2017

I   nformamos que, conforme decisão da Diretoria e respectiva Resolução,
foram sorteados para comparecerem ao 52o Salão de Le Bourget, em

Paris - França, no período de 19 a 25 de junho de 2017, com base na
extração da Loteria Federal de 05 de novembro, os seguintes Associados:

Solicitamos que os sorteados entrem em contato conosco para coordenação,
por meio do endereço eletrônico <popopo@abra-pc.com.br>.

S  ou militar há 15 anos! Muitas vezes troquei uma bela barba ou um
  cavanhaque maneiro por uma face escanhoada e camuflada. O cabelo

comprido ou desenhado por um corte meia-banda com pé disfarçado. Anos
de formação universitária por uma vida inteira de autoaperfeiçoamento.
Horas de descanso ou de festas por horas de planejamento para executar
com excelência uma missão. Pastas executivas por mochilas de grande
capacidade.

Troquei uma saída com amigos de cerveja para estar dividindo a
ração numa noite fria com irmãos de armas. Abri mão da terra natal para
servir a toda nação. Perdi a chance de dar um abraço de adeus a entes
queridos para estar consolando um subordinado que passava pela mesma
situação.

Abri mão do meu direito de participar de manifestações sociais e
políticas para garantir que os demais cidadãos possam exercer o seu. Troquei
o conforto pela tormenta. Troquei recompensas financeiras por referências
elogiosas impressas em simples folhas de papel. Troquei pedras por
vidraças.

Sou um Soldado e não importa nada do que deixei para trás, pela
satisfação de ouvir um “missão cumprida” ou por um olhar de confiança
de superiores, pares e, principalmente, subordinados.

No. Loteria
65.066
42.711
65.950

NSI
066
711
950

Nome do Sócio
Cel Antônio Augusto Walther de Almeida

Ten Brig Alvani Adão da Silva
Ten Marcus Vinicius Soares de Medeiros

Observações
1o Efetivo
1o Suplente
2o Suplente



5

Tenho orgulho de servir à Pátria e dedicar minha vida a ela! Vibro
em silêncio ao ver que a maioria inconteste da população vê nas Forças
Armadas o bastião inexorável de seus mais caros valores.

Vamos ver quantos militares orgulhosos copiam e colam essa
mensagem no seu mural!

Amo a minha profissão, pois ela é muito mais que isso, ela é missão
de grandeza!!!

Texto publicado no Blog do
Cap Av Rodrigo Perdoná, do 1º/16º GAv, na BASC

Clássicos da Aviação de Caça

ME 262 SCHWALBE

O Messerschmitt Me-262, apelidado de Schwalbe (“Swallow” =
   Andorinha) nas versões de Caça ou Sturmvogel (Storm Bird) nas

versões de Caça Bombardeiro, foi o primeiro jato operacional produzido
em massa. O teste do protótipo, utilizando um motor a pistão, foi em 18
de abril de 1941 e o primeiro voo a jato foi realizado em 18 de julho de
1942.

O projeto da asa do 262 obrigou a fuselagem a ter uma seção triangular
única, dando à aeronave a sua aparência de tubarão. Com um enflexamento
de asa de 18,5 graus, o 262 atingia Mach 0,86.
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Curiosamente, o projeto deste primeiro jato operacional do mundo
começou com um trem triciclo convencional. Somente a partir do 5o

protótipo é que a bequilha passou para o nariz, para facilitar a decolagem.
Entretanto, o trem de pouso da aeronave era muito frágil e muitos 262
foram perdidos ou danificados devido a falha no trem de pouso.

Nos primeiros protótipos, com a bequilha atrás, erguer a cauda do
Messerschmitt Me 262 Schwalbe (Swallow) na corrida de decolagem, devido
à turbulência das asas, exigia que o piloto desse uma “cutucada” nos freios
ao atingir 180 km/h!

Nota: O ME-262 não foi o primeiro jato a voar. Ernst Heinkel
voou o Heinkel HE-178 em 27 de agosto de 1939, no início da 2a GM,
equipado com o HeS 3 turbojato desenvolvido por Hans Joachim Pabst
Von Ohain, que construiu independentemente o primeiro reator a jato de
fluxo centrífugo, apenas algumas semanas antes de Frank Whittle, que
trabalhava na mesma ideia na Inglaterra.

Figura: Heinkel HE-178 e sua turbina HeS 3

O Ministério da Aviação Alemão (Reichsluftfahrtministerium, ou RLM)
testemunhou o primeiro voo do HE-178 mas não viu um valor prático
para a aeronave, porque considerava que a Guerra seria curta e que aquele
avião não seria necessário.

Já o Ministério do Ar Inglês
apoiou Whittle e sua empresa
Power Jets Limited, e, em 15 de
maio de 1941, o primeiro jato
Britânico, o Gloster E.28/39,
oficialmente fez seu primeiro voo.

Heinkel continuou o de-
senvolvimento do HE-178 por sua conta e mais tarde desenvolveu também



7

o Caça a jato HE-280, propulsado pelo seu reator de fluxo centrífugo HeS
8A, que, se produzido em massa, teria sido um Caça a jato respeitável.

Figura: HE-280, primeiro Caça a jato Alemão, que nunca entrou em

produção.

Voltando ao ME-262, a aeronave, apesar de alguns problemas, provou-
se bastante efetiva. Em 07 de abril de 1945, uma força de 60 ME-262
atacou uma grande formação de Bombardeiros Aliados e Caças de Escolta.
Com seus quatro canhões de 30 mm no nariz e foguetes R4M, os Swallows
derrubaram ou danificaram 25 B-17 naquela única missão.

Conquanto improvável que o resultado da Guerra pudesse ter sido
alterado por uma produção
antecipada do 262, é claro
para os historiadores que a
duração da 2a GM na Eu-
ropa teria sido conside-
ravelmente aumentada se o
ME-262 não tivesse surgido
“Too little, too late” (muito
pouco, muito tarde).

Figura: Primeiro ME-262 a
cair nas mãos Aliadas com a deserção do piloto de testes da

Messerschmitt,  em 30 de março de 1945.

Apesar de outras interferências, o atraso na produção do ME-262 foi
devido principalmente à falta de reatores, por sua vez devida à carência de
metais (níquel, cobalto, molibdênio, etc.) capazes de resistir às altas
temperaturas (até 982o C) internas do motor a jato.
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A metalurgia era conhecida, mas os materiais para fabricação das
ligas metálicas teriam que ser importados, o que, durante a Guerra, era
quase impossível. Em consequência, os reatores de produção em série
tiveram que ser construídos com metais comuns (aço e alumínio).

Com isso, a vida de um reator do ME-262 era de apenas 25 horas!
Reatores de teste, que foram construídos utilizando o pouco metal adequado
existente, duravam 150 horas em voos de teste e até 500 horas em bancada.

PROJETO
O projeto do ME-262 começou em 1939 (antes do início da 2a GM)

e, como os reatores não estavam disponíveis ainda, o primeiro protóti-
po ME-262V1, ainda triciclo
convencional, voou com um
motor a pistão Junkers Jumo
210G de 700 hp, instalado no
nariz da aeronave para os voos
de teste, em 18 de abril de 1841.

Com o recebimento dos
reatores turbojato BMW 003 de fluxo centrífugo, o protótipo ME-262V1
voou em 25 de novembro de 1941. Sabiamente, foi decidido deixar
instalado no nariz da aeronave o motor a pistão para o primeiro voo. Logo
após a decolagem ambos os reatores apagaram e o piloto conseguiu pousar
utilizando apenas o motor a pistão!

Figura: Protótipo do ME-262, ainda mantendo o motor a pistão no nariz

Somente quase oito meses depois, em 18 de julho de 1942, foi
realizado o primeiro voo somente com motores a jato, já com os novos
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reatores Junkers Jumo 004A-0 de fluxo axial, que desenvolviam 1.850 lbf
(8,23 kN), instalados no protótipo ME-262V3.

Em 22 de abril de 1943, o próprio General Lieutenant Adolph
Galland voou o protótipo V4 (ainda com bequilha convencional, atrás).
No dia seguinte, o Cmt da FAe Alemã, Hermann Göring, assistiu um voo
de demonstração e ficou entusiasticamente satisfeito com o novo Caça.
Apesar disso, a Messerschimtt não recebeu ordens de produção.

Em 26 de novembro de 1943, o ME-262 V6, já com bequilha no
nariz e reatores Jumo 004 B, foi demonstrado para Hitler, que ficou
entusiasmado com a aeronave, mas, para desânimo de todos, queria o
aparelho como um Bombardeiro de alta velocidade.

Willey Messerschmitt assegurou ao Führer que a aeronave poderia
ser convertida em um Bombardeiro, no intuito de conseguir um contrato.
Com esta garantia, a produção finalmente foi autorizada. Treze protótipos
foram fabricados até abril de 1944 e o ME-262 entrou em produção em
maio de 1944.

Entretanto, em 23 de maio de 1944, Hitler foi informado por Erhard
Milch (N.R.: Qual será o termo em alemão para “snitch”? “über jdn plaudern
or klatschen”), Secretário de Estado para a Aviação da Alemanha, que a
aeronave estava sendo construída exclusivamente como um Caça!

Contando com o ME-262 para bombardear as forças Aliadas durante
a iminente invasão da França, Hitler, furioso, emitiu a Führer-Befehl (Ordem
do Führer), determinando que a produção inicial da aeronave fosse limitada
a Bombardeiros. Isso pode ter atrasado a produção em seis meses, mas o
fator crucial ainda era a falta de reatores.

Em 04 de novembro de 1944, Hitler finalmente concordou que o
ME-262 fosse construído como um Caça, mas insistiu que a aeronave
fosse capaz de carregar pelo menos uma bomba de 250 lbs.

A produção inicial começou com o ME-262A-1, com quatro canhões
Mk-108 no nariz e propulsado por dois reatores Jumo 004 B-1, B-2 ou B-
3. A versão mais rápida foi a V12 que atingiu a velocidade de 1.004 km/h.

Figura: Reator Jumo 004
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Para satisfazer os requisitos de Hitler para um Bombardeiro super
veloz, o ME-262A-2a Sturmvogel (Stormbird) foi construído com pilones
sob a fuselagem, capazes de carregar duas bombas de 250 lb. Dois canhões
sobre o nariz foram removidos para permitir a instalação do suporte de
bombas, que reduzia a velocidade da aeronave em 193 km/h, colocando-
a dentro da velocidade dos Caças Aliados com motores a pistão até que as
bombas fossem lançadas.

Houve inclusive uma versão que pretendia rebocar uma bomba com
asas de madeira, por meio de um suporte de seis metros preso à fuselagem.
Entretanto, esta configuração criava um porpoising perigoso na aeronave e
foi abandonada.

Figura: ME-262 na decolagem, rebocando uma bomba com asas

O armamento típico do ME-262 consistia de quatro canhões Mk-
108, de 30 mm, montados no nariz. A versão ME-262 A-1a/R1 carregava
ainda 24 foguetes R4M em trilhos sob as asas, que eram muito efetivos
contra os B-17 “Fortalezas Voadoras”.

Quatro ME-262A-1a foram modificados para carregar um único
canhão Mk 214, de 50 mm, com um cano que se estendia um pouco mais
de dois metros além do nariz. Todavia, o flash do disparo e a fumaça
limitavam a efetividade desse armamento.
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Figura: ME-262A-1a com o canhão Mk 214 de 50 mm.

Apesar de mais rápidos do que qualquer outro Caça da época, mais
de 100 ME-262 foram destruídos por P-51 e P-47 da 8a e 9a Força Aérea
dos EUA, 20 foram destruídos por Tempest e vários outros por Spitfires
Ingleses. Contudo, o ME-262 conseguiu 542 vitórias, com uma razão de
5:1.

Em 18 de março de 1945, 37 ME-262 do Jagdeschwder 7 (JG 7)
interceptaram uma formação de 1.221 Bombardeiros escoltados por 632
Caças. Esta ação marcou o primeiro uso dos novos foguetes R4M pelos
ME-262, que derrubaram 12 Bombardeiros e um Caça, com a perda de
somente três ME-262.

Um total de 1.433 ME-262 tinham sido produzidos ao final da 2a

GM, 500 dos quais foram destruídos por bombardeiros, antes mesmo de
serem completados. De fato, menos de 300 ME-262 foram utilizados em
combate.

Em 26 de novembro de 1944, um ME-262A-2a Sturmbogel foi abatido
por um canhão antiaéreo 40/L60-40 Bofors do Destacamento B.11 do
Esquadrão 2875 da RAF, no aeródromo avançado de Helmond, perto de
Eindhoven, no que ficou registrado como “a primeira derrubada de
uma aeronave a jato pela AAe”.

Ao final da Guerra, a produção Alemã dos ME-262 cessou, mas uma
linha que tinha sido anteriormente montada em Praga, na Tchecoslováquia
foi restaurada e doze ME-262 ainda foram construídos pela Avia, indústria
aérea Tcheca, em duas configurações. Nove de um assento, denominados
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Dois reatores BMW 109-003 de 1.000 lb de empuxo
cada, com um motor a pistão Jumo 210G no nariz e
com trem triciclo convencional retrátil. Os reatores
BMW foram substituídos depois por dois Jumo 210G
de 1.850 lb cada.
Dois reatores Junkers Jumo 109-004A de 1.850 lb de
empuxo cada.
Dois reatores Junkers Jumo 109-004A de 1.850 lb de
empuxo cada, com trem retrátil e bequilha já no nariz.
Dois reatores Junkers Jumo 109-004B de 1.850 lb de
empuxo cada, com trem retrátil e bequilha já no nariz,
que passou a ser padrão em todos os futuros ME-262.
Dois reatores Junkers Jumo 109-004A e com cabine
pressurizada.
Dois reatores Junkers Jumo 109-004A de 1.850 lb de
empuxo cada, com quatro canhões Mk-108 de 30 mm
no nariz.
Dois reatores Junkers Jumo 109-004A de 1.850 lb de
empuxo cada e com equipamento rádio.
Dois reatores Junkers Jumo 109-004A de 1.850 lb de
empuxo cada, com dois pilones, para decolagem
assistida por foguetes.
Fabricado para velocidade, atingindo 1004 km/h (624
mph).

ME-262 V1

ME-262 V2,
V3 e V4

ME-262 V5

ME-262 V6

ME-262 V7

ME-262 V8

ME-262 V9

ME-262 V10

ME-262 V12

S-92, e três na versão de dois assentos, CS-92. Eles foram operados pela
Força Aérea Tcheca até 1951.

Os ME-262 capturados pelos Aliados foram estudados e influen-
ciaram os projetos de diversas aeronaves no pós-guerra, tal como o F-86
Sabre, o Republic F-84, o Hawker Hunter e até mesmo o B-47 Stratojet.

Recentemente, um projeto da Texas Airplane Factory, administrado
pelas Classic Fighter Industries dos EUA, construiu reproduções em
condições de voo do ME-262.

Versões dos Protótipos do ME-262

Versão Características
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Versões dos ME-262 de produção

Versão Descrição

Quatro canhões Mk-108 de 30 mm no nariz.
Dois canhões MG 151/20 de 20 mm, dois canhões Mk-
103 de 30 mm e dois canhões Mk-108 de 30 mm no
nariz.
Caça de mau tempo, armado como a versão 1a e
equipado com o radar FuG 220 Lichtenstein SN-2 90
MHz com a armação de antena Hirschgeweih. Somente
um foi produzido.
Versão desarmada de Reconhecimento, com duas
câmaras verticais Reihenbilder RB 50/30.
Destruidor de Bombardeiros, apenas dois protótipos,
armados com um canhão antitanque Mk-214 de 50 mm
no nariz.
Seis canhões Mk-108 de 30 mm no nariz.
Armado como a versão 1a e equipado com trilhos para
24 foguetes R4M de 55 mm. 40 ME-262 foram equipados
com esses lançadores até o término da Guerra.
Caça Bombardeiro Sturmvogel, armado como a versão 1a
mais 1,000 kg de bombas.
Armado como o Sturmvogel, com a retirada dos dois
canhões Mk-108, para instalação do visor de bombardeio
TSA.
Caça Bombardeiro com nariz de vidro em bolha, alojando
um segundo tripulante deitado, com o visor de
bombardeio 7H. Somente um foi construído.
Versão proposta para ataque ao solo, armada como a
versão 1a, com blindagem extra para os tanques de
combustível, assoalho e laterais da cabine.
Caça de Reconhecimento com dois canhões Mk-108 de
30 mm, duas câmaras verticais RB 50/30 no nariz com
um painel de observação no assoalho da cabine e dois
tanques externos de 66 galões ou um de 132 galões.

ME-262A-1a
ME-262A-1a/

U1

ME-262A-1a/
U2

ME-262A-1a/
U3

ME-262 A-1a/
U4

ME-262 A-1a/U5
ME-262A-1a/

R1

ME-262A-2a

ME-262A-2a/
U1

ME-262A-2a/
U2

ME-262A-3a

ME-262A-5a
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Treinador com dois assentos, com quantidade de
combustível interna reduzida e dois tanques externos
de 66 galões ou um de 132 galões. 15 foram produzidos.
Treinador de dois lugares, armado como a versão 1a,
com rádios FuG 218, 120a e 350 ZC “Naxos”.
Fuselagem estendida, com mais 257 galões de
combustível, armado como a 1a, com dois canhões Mk-
108 adicionais, com a instalação Schräge Musik com
rádios FuG 350 ZC “Naxos”.
Armada como a versão 1a, mais a instalação do foguete
Walter HWK (109-509) na cauda para decolagem
assistida.
Armada como a versão 1a, com dois reatores BMW
003R de 1.760 lbs cada, combinados com um motor
foguete BMW 718 de três minutos de duração com
2.700 lbs de empuxo. Somente um voo de teste foi feito.
Versão proposta, com um motor foguete Walter, ejetável
sob a fuselagem.
Versão proposta, equipada com o SG 500 Jagdfaust no
nariz, consistindo de 12 canos de morteiros apontados
para frente e para cima.
ME-262-1a equipado com um canhão Mk-114 de 50
mm no nariz. Esse projeto foi abandonado porque o
clarão do disparo e a fumaça limitavam a visibilidade
do piloto.
Versão proposta com doze foguetes R4M em cada asa e
mais 24 foguetes R4M no nariz.

ME-262B-1a

ME-262B-1a/
U1

ME-262B-2a

ME-262C-1a

ME-262C-2b

ME-262C-3

ME-262D

ME-262E-1

ME-262E-2
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Demonstrativo
Financeiro Resumido

Saldos em 30 de novembro de 2016
Saldos ABRA-PC
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                      5.020,92
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO               90.503,81
Subtotal recursos ABRA-PC   95.524,73

Média das Receitas e Despesas
Média das Receitas               20.280,42
Média das Despesas de Custeio   10.179,46
Média de Despesas Eventuais     5.658,15

Fundos Especiais (*)
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     3.113,71
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)   76.321,56
Subtotal dos Fundos Especiais   79.435,27

(*) A origem desses recursos deve-se à doação de cem mil reais pelo
Brig Magalhães Motta à Associação Brasileira de Pilotos de Caça.

Especificações do ME-262 A-1a
Envergadura: 12,60 m; Comprimento: 10,60 m e Altura 3,50 m;

Peso vazio: 3.795 kg; Peso Cheio: 6.473 kg; Velocidade máxima: 900
km/h; e Teto: 37.565 pés;

Motores: dois turbojatos Junkers Jumo 004 B-1, com 1.980 lbs de
empuxo cada;

Armamento: quatro canhões Mk-108 de 30 mm;
Equipamento rádio: FuG 16ZY com ZVG e FuG 25a;
Combustível: Normalmente, 2.000 lb de querosene J2 extraído de

carvão, com a opção de óleo diesel ou uma mistura de óleo e gasolina de
aviação B4, de alta octanagem, em dois tanques internos de 900 lb e um
de 200 lb, para uma autonomia de até 90 minutos.

O custo de um ME-262, sem considerar os reatores, armamento e
eletrônica era de RM (Deustch Marks) 87.400,00 e a construção de uma
unidade consumia 6.400 HH.
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Buddy Mode

ara refletirP

Em outubro de 2016, pela primeira vez no Brasil, F-5M do 1o GAC
e do 1o GDA realizaram exercícios de reabastecimento em voo com um A-
4 da Marinha do Brasil como aeronave tanque, com um casulo especial
contendo a mangueira e a drogue.
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Asp Av Res Conv / BO-71

Raymundo da Costa Canário

ossos Líderes, nossos Mestres
nossos Mitos

N

E-mail recebido

pela ABRA-PC

De: Brig MAXIMO BALLATORE HOLLAND

Parabenizar a ABRA-PC, não só pelo que representa, com todos os
esforços de muitos que já se foram, mas, também, pela qualidade das pessoas
que a compõe e levam as ideias, sugestões, vontades, necessidades,
expectativas e possibilidades que surgem adiante, com comprometimento,
seriedade, profissionalismo e muito amor ao que fazem.

Que continuem assim, cada vez mais preocupados com a nossa
História, nosso presente e, principalmente, com o que virá pela frente.

A LA CHASSE!!! SENTA A PUA!!!
Balla

orum nº 60F

Veteranos da Itália

O Asp Av Canário uniu-se ao 1º
Grupo de Aviação de Caça quando
a UAe já estava sediada em Pisa,
vindo diretamente do treinamento
nos EUA, voluntário juntamente
com os demais companheiros da

Reserva Convocada (Santos,
Menezes, Tormim, Morgado e
Poucinhas). Era o piloto mais jovem
do Grupo, com apenas 18 anos, mas
realizou 51 missões de Guerra.
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Em 27 de Janeiro de 1945 a
ESQDA Vermelha decolou com o
Aspirante Raymundo da Costa
Canário (originalmente da ESQDA
Amarela) na Ala, no P-47 D 44-
19663 (A6). Durante uma recu-
peração, colidiu com uma chaminé
de uma fábrica. Seu avião perdeu
1,28 m da asa direita..., o que não o
impediu de retornar à Base.

Havia a opção de o Canário
saltar de paraquedas, mas

ele mesmo dizia não
ser paraquedista, e
sim aviador. En-
tretanto, o Asp
Canário foi atin-
gido pela AAAe

em 15 de fevereiro
de 1945 e teve que

saltar de paraquedas,
segundos antes de seu

P-47 explodir no ar, e caiu na “Terra
de Ninguém”, sendo recolhido por

uma patrulha do 11º Regimento da
FEB. No dia seguinte já estava
voando com a mesma disposição.

Ao regressar ao Brasil, o já
2o Ten Av Raymundo da Costa
Canário (promovido em 21 de maio
de 1945) ingressou na aviação
comercial, tornando-se comandante
respeitadíssimo entre seus pares na
antiga Real Linhas Aéreas e na
VARIG

Condecorações: Medalha da
Campanha da Itália ; Cruz

de Aviação Fita A: ;

Distinguished Flying Cross: ;

Air Medal com palma: ; e
Citação Presidencial de Unidade -

coletiva: .

“Jamais serão esquecidos!”
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112
Tempos de
Gloster

1

stória informal da CaçaE

Corria o ano de 1962 quando fui escalado para ir a
NATAL levar o médico do Grupo de Caça, Cap Med

Renato, para que ele resolvesse uns problemas particulares.
Decolamos em 20 de setembro de 1962 para VT/SV/NT no TF-7

FAB 4302. Voamos SC/VT 00:50 e VT/SV 01:30. O TF-7 não era
pressurizado, portanto voávamos a 20.000 ft, mais ou menos. Altura máxima
permitida 25.000 ft.

O Dr. Renato, médico do Grupo, estava conosco há muito tempo e
já era tratado como um piloto.

Primeira perna SC/VT, sem problemas. O reabastecimento como
sempre complicado: avião inglês com medidas diferentes das por nós
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conhecidas. Nós levávamos todas as peças necessárias para reabastecer os
wings tanks e o belly (era realmente uma “TRAPIZONGA”).

Segunda perna VT/SV, tudo normal até o pouso. Quando apliquei o
freio... nada aconteceu. O cabo do freio se partiu.

O freio do GLOSTER era pneumático (tipo caminhão FNM1). O
freio ficava no manche, igual a freio de bicicleta. Ao piloto cabia selecionar
através dos pedais qual a roda a frear (com os pedais centralizados freavam-
se as duas rodas).

Falei pro Renato o que tinha acontecido e pedi para ele frear o avião.
Não senti a pressão e repeti para que ele freasse o avião, e ele respondia: -
Estou freando, estou freando...

Claro que a pista estava acabando, então cortei os motores antes de
mergulharmos na duna. Saí do avião e, caminhando sobre a asa, cheguei a
tempo de impedir um bombeiro que se aproximava célere e convencê-lo a
não usar a espuma, já que estava tudo sob controle.

Virei-me pro Renato e então perguntei: - Por que você não freou? -
Mas eu freei, freei... Ele continuava na nacele e eu em pé ao lado, - OK
- Então me mostre como freou.

Ele simplesmente apertou com os pés as alças dos pedais, que
serviam para segurar os pés (nada mais). Desisti.

Entreguei os pontos. Após longas horas e graças a um CB do 1o/7o

GAv (bom de roda o Cabo) com cordas, cabos e eu na bequilha, tiramos
o avião e o levamos direto para a seção de lavagem do 7o GAv. Uma boa
lavada, turbinas, flaps, trem de pouso.

Arranjei um quadro negro e dei uma aula pro “Doc” sobre o freio
do TF-7. Após um bom briefing combinamos continuar a viagem, eu na
seleção das rodas e ele encarregado de frear a máquina.

FREIA, SOLTA, FREIA, SOLTA e lá fomos nós. Em Natal ainda
tentei trocar o cabo do freio, mas não consegui.

Voltamos como combinado, ele encarregado do freio e eu com os
pedais. Freia, solta, freia, solta... O TF-7 pilotado a quatro mãos.

Grande Renato, grande médico...
Cel Av Odilon Pereira

Piloto de Caça da turma 1957 no 1o GpAvCa
1 FNM - Sigla da antiga Fábrica Nacional de Motores, fundada em 1942 no Estado Novo
de Vargas como empresa brasileira concebida para produzir motores aeronáuticos, mas
ampliou a sua atuação para a fabricação de caminhões e automóveis.
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Operações
com a US Navy -

1987
2

TIGER VERSUS TOMCAT, LÁ EM 1987

A última operação da FAB com a US NAVY, na UNITAS de 2015,
voando missões de Combate Dissimilar, me trouxe muitas recordações de
uma outra realizada há muito tempo atrás, em junho de 1987, e, para que
as coisas não fiquem apagadas na implacável “névoa do tempo”, resolvi
escrever e compartilhar as lembranças.

UM APELIDO QUE ACABOU PEGANDO ...

O caça TOMCAT F-14 sempre esteve, de certa forma, associado a
mim, desde os idos de 1976, no Curso de Caça, no CATRE, no Esquadrão
SETA.

Como tarefa intelectual dos aspirantes, tínhamos que apresentar uma
palestra, tema livre mas relacionado à carreira. Escolhi falar sobre os novos
caças, então em desenvolvimento/início de operação, focando no F-14,
F-15, F-16, EUROFIGHTER e RAFALE, ficando o TOMCAT como
principal, uma vez que eu o via como o “super caça embarcado”.

Consegui muito material, inclusive em contacto com o Consulado
dos USA, que me passou o filme, na época em Super 8, “No Points for
Second Place”, mostrando a avaliação operacional do F-14. A palestra foi
feita e agradou bem.

Logo em seguida, em uma sexta-feira, dia da então nossa chamada
“choppada”, recebi um pacote pelo correio do CATRE, e o abri... Vinha
do Havaí, onde minha mãe Ive estava em viagem de turismo... Era um
macacão de voo verde, de NOMEX, da US NAVY... Ao ver aquilo, dois
de nossos bem gozadores IN, Berndt e Bolivar, fizeram um cartaz de

N.R.: Este artigo será publicado em duas partes, devido
ao seu tamanho. Esta é a Parte 1, onde o autor voa
o A-6 Intruder a partir do porta-aviões USS NIMITZ
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papelão, que tive que pendurar no pescoço por toda a tarde, escrito
FIGHTER TOMCAT... “Pegou”.

O tempo passou, terminamos o nosso curso de Ala Operacional,
fomos servir no 1o/4o GAv PACAU, em FZ, por dois anos, fazendo os
cursos de Liderança de Elemento e de Esquadrilha, quando a FAB passou
a adotar o macacão verde de NOMEX e pude então usar o meu “original”.

Findos os dois anos no Ceará, fui servir na minha “Unidade de
Sonhos”; o 1o GpAvCa, em SC, sempre com meus apelidos de FIGHTER
e TOMCAT.

A OPERAÇÃO TOPEX SE INICIA

Ano de 1987. Após servir no 1o GpAvCa desde 1979, fui designado,
como Maj Av, para a então 2a Forca Aerotática (II FAT), no atual prédio
do 3o COMAR, na área do Aeroporto Santos Dumont (SDU), como chefe,
implementando o nosso então incipiente COAT (Centro de Operações
Aerotáticas), e Adjunto do A-3, encarregado das operações de caça com
as Forcas Navais.

Período de muito trabalho, pois a Marinha do Brasil (MB) acabara de
receber suas fragatas da Classe Niterói e se empenhava a fundo em colocá-
las operativas.

Eu participava de muitas reuniões, briefings, debriefings, “jogos de
guerra” e embarques, estando muito bem entrosado com os nossos
companheiros navais, sendo um deles o agora Cmt da Marinha, o então
Cap de Corveta (CC) Leal Ferreira.

Certa tarde, chamado pelo nosso então Cmt, Brig Octavio Araújo, e
pelo Chefe de Estado Maior, Cel Av Sérgio Ribeiro, fui incumbido de
participar da Operação TOPEX, coordenando todo o planejamento e
execução, e lá fui para o Comando da Esquadra, na Ilha do Mocanguê.

BRIEFING DA OPERAÇÃO

O porta-aviões USS NIMITZ, CVN-68, estava sendo transferido da
frota do Atlântico para a do Pacífico, e iria transitar do Mar Mediterrâneo
para sua nova base em San Diego, na Califórnia, Costa Oeste dos USA,
circunavegando a América do Sul, com escala no Rio de Janeiro.

Durante esse trânsito, seriam realizadas operações conjuntas com a
MB, sendo também intenção de realizar missões de Combate Aéreo
Dissimilar (DACT), e aí eu “entrava na questão”.
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Haveria uma reunião de trabalho a bordo de uma fragata da MB, no
porto de Santos, com alguns oficiais da US NAVY e o Estado Maior do
Comandante da Força Naval Brasileira.

O meu “equivalente” na MB para toda a coordenação dos
preparativos seria o então Capitão de Fragata (CF) Carlos Afonso
Pierantoni Gamboa, da Esquadra. Pessoa super dinâmica, operacional e
direta; mais tarde chegaria a quatro estrelas na MB.

Um dia antes da reunião,
eu decolei do SDU, voando um
T-25 da Base Aérea de Santa
Cruz (BASC), no início da
noite, tendo o CF Pierantoni
como passageiro (PAX), logo
na entrada de uma forte frente
fria, e chegamos após um
tempo de voo bem maior,
no meio de muita chuva e
turbulência, tendo perdido um
dos quatro cilindros do motor
do T-25, com a subsequente
redução de velocidade, a-
gravada por um vento de proa
de aproximadamente 80 KT...

Pernoite na Base Aérea
de Santos (BAST) e, no dia
seguinte, logo cedo, estávamos
na Praça d’Armas da Fragata
Niterói F-40, para come-
çarmos as reuniões.

Logo no início, uma grata surpresa. Dentre os americanos da US
NAVY, um era o CF Stark; experiente bombardeador-navegador (BN) de
A-6 INTRUDER, que eu conhecera na Operação Unitas do ano anterior,
e fora seu companheiro como Oficial de Ligação Aérea (OLA), a bordo
do destroier antiaéreo King, e nos entrosáramos muito bem. Ele fora o BN
em um INTRUDER no ataque aéreo americano a Beirute (Líbano) e muita
conversa tivéramos.
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A proposta da US NAVY era embarcar um grupo de oficiais da MB e
FAB por helicóptero ainda na área de Fernando de Noronha e, no través
de Salvador, encontrar com a Força Tarefa da MB, composta de três fragatas
e um submarino. No través dos campos de petróleo da Bacia de Campos
seriam então iniciados os exercícios de Combate Aéreo Dissimilar, em
área a ser estabelecida ao Sul do VOR Maricá.

Voltei ao Rio, fiz um debriefing na II FAT, e foi tudo aprovado; “luz
verde” para nos engajarmos na Operação Topex!

O tempo disponível para tantas providências era curto. A FAB fora
informada da operação já com o USS NIMITZ navegando do Mar
Mediterrâneo para a costa brasileira.

As duas Marinhas já tinham seus procedimentos para operações
conjuntas bem estruturados, em manuais conjuntamente estabelecidos e
seguidos, mas a FAB não.

Se nada fosse feito, e muito rapidamente, a oportunidade seria perdida,
e a minha “Missão a Garcia” não cumprida...

Montei o meu “plano de ação” e, a meu nível, iniciei os contatos, por
meio da II FAT, mas buscando sempre ser o mais direto possível, pois a
burocracia tradicional não acompanharia os 30 KT de velocidade na qual
o USS NIMITZ vinha navegando...

Coordenei a montagem de uma Ordem de Operações, prontamente
aprovada, e expedi as mensagens pertinentes.

Aqui vai um primeiro esclarecimento de algo ocorrido em termos de
planejamento da Operação. O faço agora, em prol da verdade sobre os
fatos, já que após a mesma, muita coisa controversa foi dita e até hoje
“acreditada”...

Na reunião inicial em Santos, a US NAVY mostrou interesse em
realizar uma Operação de amplo espectro;
 Ataque a objetivos em terra, com A-7D e A-6E sendo escoltados
por F-14A e tendo como adversários nossos F-5E e vice-versa com escolta
de F-5E;
 Ataque ao solo no Estande da Marambaia com A-7D e A-6E;
 CATRAPO de P-16A/E do 1o GAE;
 “Fire Power Demonstration” com 48 aviões, ao largo do litoral do
Rio, próximo ao Arquipélago das Cagarras/Ilha Rasa; e
 Combate Dissimilar com F-5E, Mirage III e XAVANTE.



26

Eu trouxe todas essas informações e intenções para a II FAT e
COMAT, mas só me foi informado a liberação para o Combate Dissimilar
(DACT) com F-5E do 1o GpAvCa.

Confesso que fiquei bem desapontado, mas o DACT já era por si,
“um senhor evento”. E assim me pus a trabalhar aceleradamente pois,
como já disse anteriormente, o tempo era curto para tanta coisa a fazer...

Como dito também, me foquei nas providências “a meu nível” –
contatos com a MB e US NAVY – que muito me absorviam, e me preparei
para o embarque para o qual fora designado, em Portaria Ministerial do
GABAER.

EMBARQUE NA COSTA DO NORDESTE

Na data marcada estávamos em Recife, onde encontramos os oficiais
da MB que também embarcariam; CF Quintanilha e CC Otto, Ch de Op e
Encarregado de Op Ae do porta-aviões Minas Gerais A-11, res-
pectivamente.

Um outro oficial da FAB, era o saudoso então Cap.-Av. Souza “Hulk”,
do 1o GAE, que estaria envolvido com as operações Anti Submarino
(ASW) com o Esquadrão de S-3A VIKING.

Embarcamos em um helicóptero SIKORSKY SH-3D da MB na Base
Aérea do Recife e, após cerca de 02:30h de voo, lá estávamos com o USS
NIMITZ a vista.

Visão majestosa; aquele imenso navio e sua escolta, o cruzador
Califórnia, navegando em um imenso mar azul. Ali seria a nossa base nos
próximos 15 dias!

Fomos “recolhidos” (a bordo de um navio não se pousa...) e dirigidos
direto para uma sala de briefing, sendo recebidos pelo Cmt do navio, Capt
(CMG; Cap de Mar e Guerra - Capt na US NAVY) Conner e alguns de seus
oficiais, para as formalidades iniciais e instalação.

O Capt Conner se mostrou bem satisfeito em nos ter a bordo,
realizando uma operação bem atípica, se colocou à disposição, e disse já
ter estado no Rio, em um outro porta-aviões, há muitos anos, estando feliz
em voltar.

Marcada reunião mais tarde com o pessoal da Aviação de bordo.
A organização em um porta-aviões americano é basicamente dividida

em 2 partes; a guarnição do navio, comandado por um Capt, aviador naval
qualificado a bordo, e a Ala Aérea (CAW; Carrier Air Wing), comandada
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também por um Cap, aviador naval ou NFO (Naval Flight Office; back-
seater/BN/RIO; Radar Intercept Officer, naquela época), tendo o titulo de
CAG (Carrier Air Group Commander), operacional em uma das unidades
aéreas.

O porta-aviões funciona como uma base aérea; unidade hospedeira,
não tendo ingerência na parte tática, somente na operacional de lançamento,
controle de tráfego aéreo e recolhimento das aeronaves. O controle de
área é feito pelas aeronaves AEW (Aerial Early Warning), até a presente
data os E-2 HAWKEYE.

A Wing, como normalmente chamada, tem suas diferentes unidades,
que em terra podem estar até baseadas em localidades diferentes, nas NAS
(Naval Air Stations).

A manutenção pertence a cada uma, que as embarca para os
deslocamentos - operações.

Normalmente, naquela época, era constituída por dois Esqd de F-
14A (Caça) com 14 aeronaves cada, um Esqd de A-6E (Ataque/REVO),
um Esqd de A-7D (Ataque/REVO), um Esqd de E-2C (AEW), um Esqd
de S-3 (ASW), um Esqd de SH-3 (Hel ASW) e dois C-2 (COD; transporte),
em um total de 85 aeronaves, podendo variar em função do Teatro de
Operações e cenário das missões.

Sobrepondo-se a isso tudo, há o Estado-Maior do Grupo de Batalha
(BGB; Battle Group), que é a Força nucleada pelo porta-aviões, que pode
agregar unidades diversas como cruzadores, destroiers, fragatas e quaisquer
outros necessários ao cumprimento da missão atribuída.

Um Contra Almirante (duas estrelas) é normalmente o Comandante
do BG, tendo o seu Estado-Maior próprio, responsável pelo planejamento
e condução das operações.

Fomos então para nossa reunião com o pessoal da CAW e aos
“finalmentes”.

Lá encontrei novamente o CF Stark, Operações do VA-55 BLACK
PANTERS, famoso esquadrão de ataque da US NAVY, voando A-6E
INTRUDER. O Stark iniciou fazendo as “honras da casa” me apresentando
ao CAG, Capt Fred Lewis, um dos mais voados em F-14 na US NAVY,
que voara o F-4 PHANTOM em dois tours de combate no Vietnam, naquela
data com cerca de 4.000 hs em F-4 e 2.000 hs em F-14; só...
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Ele logo se mostrou super interessado em nossa operação com o F-
5E e, após uns cinco minutos de conversa, entrando em detalhes de nossa
aeronave, mencionou que fora de um esquadrão Top Gun, voando o F-5E
por dois anos...

Os outros Cmts de UAe chegaram, fizemos nossas apresentações
mútuas e nos separamos “por aviações”, tendo eu ficado com o pessoal
dos dois ESQD de F-14A (VF-84 JOLLY ROGERS e VF-41 BLACK
ACES) e de A-6E INTRUDER VA-55 BLACK PANTHERS.

O VF-84 “JOLLY ROGERS”

O VF-84 “Jolly Rogers” é o mais famoso esquadrão de F-14 da US
NAVY, pelo filme O NIMITZ VOLTA AO PASSADO, tendo como
símbolo uma caveira com duas tíbias, como o de piratas... Tradição desde
a WW II quando voaram F-4U CORSAIR no Pacíifico Sul.

Na sala de briefing do mesmo havia uma urna, suspensa e presa à
parede, acima do quadro de missões, com os ossos do Ensign (2o Ten)
Jack. Foi um jovem piloto do ESQD que ao ser atingido, em combate com
os japoneses, ficou ferido a bordo, não podendo saltar, mas se despediu
dos colegas dizendo querer sempre estar com eles...

Seus restos foram recuperados e a família cumpriu o seu desejo,
doando ao ESQD seus ossos, que, desde então, sempre os acompanharam
em todos os deslocamentos, ficando sob a guarda dos dois pilotos mais
modernos... e todos ao saírem para voo, o saúdam com um, “Bye Jack” ...
Assim o é, assim é a lenda.

Ficou definido que eu voaria com eles. Hey Jack!
O VF-41 “BLACK ACES”



29

Esquadrão irmão do VF-84, tendo como símbolo uma carta de Ás
de Espadas, tendo ficado famoso pois dois de seus F-14A abateram dois
SUKHOI da Líbia, sobre o Golfo de Sydra, no Mar Mediterrâneo. Não
tive muito contacto com eles, apesar das salas de briefing serem próximas,
pois as atividades eram muito intensas, não sobrando tempo para “sociais”.

O VA-55 “BLACK PANTHERS”

Também famoso na US NAVY por seu engajamento na Guerra do
Vietnam quando, embarcados em porta-aviões no Golfo de Tonkin,
cumpriram inúmeras missões de ataque ao Vietnam do Norte, sendo a
maioria à noite ou com mau tempo, tendo como seu símbolo uma pantera
negra, em pleno salto.

Fui designado a voar com eles inicialmente, para me familiarizar com
os procedimentos de bordo e operações de modo geral, voando o
INTRUDER, side-by-side.

Algumas boas horas de briefings/hora de nacele foram despendidas;
muita coisa a ser conhecida, muita coisa mandatoriamente a ser sabida.

A luz da minha escrivaninha, no meu camarote, quase não foi
apagada... mas também me senti bem confortável sentado em um canto
de um dos refeitórios, não muito longe da máquina de pipoca, que nunca
era desligada...

VOANDO O INTRUDER:

No fim da tarde, dois dias depois, após cerca de 01:00h de briefing/
check de procedimentos em um A-6E no hangar, com um CC do VA-55, fui
dado como “pronto” pra voar! O passo a seguir foi ir ao Equipamento de
Voo e ajustar meu equipamento, recebendo um super bem detalhado briefing.

A primeira missão seria um REVO na vertical e trecho de NBA,
com ataques simulados a navios, como alvos de oportunidade em
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lançamento TOSS (cabrada e lançamento na subida, com reversão de 180
graus, ficando bem fora das defesas de ponto do alvo).

O piloto era o CT Smith, um jovem oficial que se mostrou super
atencioso e querendo tudo me mostrar e explicar.

Lançamento da catapulta 2 (à boreste/direita), com subida para a
vertical e rendez-vous com o nosso “KC”, que era um A-7 CORSAIR, com
pod de REVO. Tudo em absoluto silêncio rádio; somente sinais visuais.
Ar estável, cesta bem estabilizada e o contato foi rápido; recompletamos
o que tínhamos gasto até ali e seguimos para nosso setor de treinamento.

Contacto com o AEW E-2 HAWKEYE, que orbitava a cerca de
100 NM do NIMITZ, controlando todo o movimento aéreo nas áreas de
treinamento. Fizemos nosso check-in com ele e nos foram passados “alvos”
de superfície, já detectados por dois S-3A VIKING lançados an-
teriormente. Introduzimos as coordenadas em nosso sistema de NAV-ATQ
e fomos para o ataque ao primeiro.

Perfil de 420 Kias até cerca de 50 NM, quando aceleramos para 480
Kias/100 ft, em MANUAL. O sistema de lançamento - que poderia ser
usado no modo radar ou acoplagem visual pelo sistema eletro-ótico – nos
deu as diretivas para a cabragem e lançamento (neste caso em um ponto
genérico focado pelo modo ótico); TOP. “Lançadas” sete MK-82 em curta
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sequencia (Ripple). Reversão à esquerda, de volta a 100 ft, mantendo 480
Kias até estar a 50 NM do alvo.

O próximo seria FULL AUTO; NAV e ATQ. Assim foi, com tudo
HANDS OFF. O terceiro e último foi também FULL AUTO, o que era o
STANDARD deles para aquele perfil.

A esclarecer: o método usual de ataque a alvo de superfície bem
defendido é com mísseis ar-superfície ASM HARPOON. Nunca com seu
sobrevoo lançando bombas em queda-livre.

Subimos para 20.000 ft e, coordenando com o HAWKEYE,
iniciamos algumas acrobacias. O A-6E é bem pesado, mas com boa
potência disponível, sendo tranquilo para acrobacias; boa razão de giro de
aileron e nariz leve.

O Smith quis tirar umas fotos, mas a sua câmera, que estava à sua
esquerda, sumira, gerando uma preocupação com FOD... uma restrição/
travamento de comandos não seria nada agradável no recolhimento a
bordo...

Ele ficou preocupado... Aí vim com uma solução bem conhecida e
usada por nós, brasileiros, mas que vi não ser por eles, ainda... aeronave
no dorso, G - negativo e lá veio a câmera flutuando... O alívio dele foi
efusivo. Mais alguns minutos de “firulas”, fomos perdendo altura e aí
vetorados para o recolhimento.

Aqui será esclarecida sucintamente essa crítica fase da
operação a bordo.

Inicialmente voa-se, sob vetoração de bordo ou do AEW, para posição
básica do recolhimento que é o fixo “MARSHAL”, como um FAF (Final
Approach Fix), usado para todos os tráfegos e, a partir dali, prossegue-se
em vetoração radar ou para Inicial - Pilofe (1.000-800 ft).

Também pode ser feita vetoração para a final IMC/VMC, entrando
na rampa visual. Aí o ponto super importante; avistar a ball, fazendo contato
com o OSP (Oficial Sinalizador de Pouso) e ser por ele orientado até o
toque.

Aqui cabe uma descrição do chamado “aparelho de parada”
e “gancho de arrasto” (arresting hook).

Os aviões embarcados possuem um gancho em suas caudas,
recolhíveis, que são baixados na aproximação para o recolhimento. Após
o toque no CONVOO, esse gancho se engancha em um dos cabos do
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aparelho de parada e dá-se a desaceleração (2-3 seg) com a parada total. O
gancho é recolhido, sendo liberado o cabo e feito o táxi.

O “aparelho de parada” é um conjunto de quatro cabos de aço (1 7/
8 polegadas), estendidos tensionados perpendicularmente à área de toque
do CONVOO, espaçados em 40 pés, ligados a pistões hidráulicos, que
geram a força de tensão contrária a do arrasto pelo gancho, desacelerando
e parando a aeronave.

Todas as aproximações para recolhimento (exceto as FULL
AUTOMÁTICO, que nem sempre podem ser executadas), têm a sua fase
final por referências visuais, variando com os mínimos IFR/VMC do
momento, sendo normalmente na faixa de 1-3 NM.

Nesse ponto busca-se o contacto visual com um ponto luminoso –
ball – refletido no chamado “espelho”, que é um sofisticado sistema de
luzes, para projetar esse ponto luminoso, estabilizado para o movimento
do navio, gerando assim uma referência de rampa.

Se o tráfego for de pilofe, a ball é visualizada logo no final da Curva
Base, entrando na Final. Ao avistá-la informa-se o tipo da aeronave/
matrícula, ball e a quantidade de combustível; “- TOMCAT 210, ball,
10.5”.
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A partir daí o contato passa para o OSP (Oficial Sinalizador de Pouso)
que é um personagem crítico-crucial em qualquer recolhimento. É uma
qualificação bem especifica e especial, demandando muito treinamento e
experiência.

Cada esquadrão tem os seus OSP que atuam em cada recolhimento
e após o ciclo de voo fazem um debriefing de cada recolhimento, na sala de
briefing, com cada piloto.

Esse é um aspecto interessante da doutrina e cultura de operação a
bordo; todos, sem exceção, têm seu debriefing com o OSP, de forma direta
e aberta, sendo os graus atribuídos às aproximações mostrados em um
quadro, Greenie Board na sala de briefing, a vista de todos; OK/FAIR/NO
GRADE/CUT PASS. Ninguém discute nenhuma observação feita por um
OSP.

Um dia normal a bordo tem em média de quatro a cinco ciclos de
voo, quando as aeronaves são lançadas em sequências e após cerca de
01:30-02:30h recolhidas também em sequência, espaçadas de 45-50 seg.

As operações muitas vezes possuem restrições quanto às alternativas,
e chamadas de Blue Water quando não há alternativa possível na terra/
litoral mais próximo, sendo então mais cercadas de cuidados.

Fizemos uma órbita no MARSHAL e iniciamos nossa aproximação
com visibilidade e tetos CAVOK, fim de tarde, padrão Nordeste; estávamos
no través de Fernando de Noronha.

Final para nossa “pista” bem estabilizada, em um mar bem tranquilo,
sendo o INTRUDER muito estável e de fácil resposta aos comandos e
motor. Flaps FULL e gancho (hook) baixado.

O OSP teve pouco trabalho conosco, tendo que fazer somente um
pequeno ajuste de altitude e outro também pequeno de potência.

TUMP! ... Tocamos no CONVOO e, de imediato, motores acelerados
para 100% de potência até sentirmos a inconfundível “pegada” do hook
no cabo do aparelho de parada, reduzindo então a potência para IDLE.

Sinais visuais rápidos e bem definidos do pessoal do CONVOO,
indicando recolher o gancho e livrar logo a pista pois, 45 segundos atrás,
já vinha outra aeronave sendo recolhida. O ritmo é bem acelerado não
havendo um segundo a perder, mesmo porque também as aeronaves são
intensamente utilizadas em cada ciclo.

O pessoal do VA-55 me aguardava na sala de briefing do esquadrão,
onde após o nosso debriefing de missão, incluindo o do recolhimento pelo
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LSO, me fez uma animada recepção, com certificado de BLACK
PANTHER HONORÁRIO e o diploma de TAIL HOOKER.

Ainda fiquei com o VA-55 uns dias, aproveitando – vivendo a rotina-
missões de um Esquadrão de Ataque AW (All Weather) embarcado;
inesquecível... muito ainda estudei e li ...falta aqui espaço para tanto
descrever e contar.

Na última noite com o ESQD, à mesa do jantar, o pessoal do
Esquadrão fez uma ruidosa “despedida”, pois eu passaria a trabalhar direto
com a Ala Embarcada (CAW), nas missões de Combate Dissimilar com os
nossos F-5E. Naquela noite a luz da escrivaninha do meu camarote foi
apagada mais cedo...

No dia seguinte fui ao encontro do Almirante, comandante do Grupo
de Batalha (BG), que recém assumira seu posto, logo na saída do
Mediterrâneo. Surpresa; era o duas estrelas Kahune. Conhecêramo-nos
em uma Operação UNITAS de anos atrás, quando ele fazia parte do
Estado-Maior do então comandante, como CMG.

Foi um reencontro bem alegre, com ele me mostrando suas duas
estrelas e dizendo que a US NAVY as dera a um Havaiano!

Durante o almoço conversamos muito e ele me perguntou muito
sobre a FAB e minhas funções na II FAT, e disse que eu o acompanharia
pelo navio, já que ainda tinha muito que ver dele, pelo pouco tempo a
bordo. Isso foi fantástico, pois “na ala” do mesmo eu fui a locais e briefings
que normalmente não teria chance de ir ou participar.

À noite, após detalhada revisão da Ordem de Operações, no comando
da CAW, o Capt Fred Lewis me passou uma grossa TO (Technical Order),
que na US NAVY é denominada NATOPS; era do F-14A TOMCAT.

Sorrindo me disse que eu teria dois dias para “digeri-la” pois iríamos
voar juntos, tendo sido diretamente autorizado pelo CNO (Chief of Naval
Operations) da US NAVY.

Minha respiração até parou... E a luz da minha escrivaninha, de novo,
quase não se apagou...

N.R.: Fim da Parte 1 de 2 - Na próxima parte, o autor voando o F-14.

Marco A de M Rocha - Rocky, Maj Av Res
Piloto de Caça 1976
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emoções ao

chegar a

Istambul
3

Na noite de 15 de julho de 2016, voltando como
passageiro de um voo, vindo de London UK, ao chegar a IST (Istambul),
achei que havia “algo estranho no ar”... Na Imigração os policiais pareciam
agitados, mais do que o normal. O saguão de chegada estava bem vazio, e
uma vez fora do prédio vi que não havia nenhum táxi; nada...

Como @1 98% do pessoal aqui não fala inglês, eu não conseguia
saber bem o que se passava, com meu turco de Primário... Liguei para o
Ozan Mutlu, turco, médico veterinário meu amigo, e fiquei sabendo que
havia uma tentativa de Golpe de Estado em andamento (?!)...

1 N.R.: @ = “around”, “em torno de” ou “at”, “em”. Por exemplo: alvaro@gmail.com =
alvaro “at” gmail.com.
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Como sair do aeroporto? Como ir para o hotel? Considerei entrar no
Despacho Operacional (DO) da Turkish Airlines THY, ali no aeroporto,
deixar minha bagagem e caminhar @ 15 km até meu hotel, em Bakirkoy.
O ruído de vários tanques e carros de combate se aproximando do
aeroporto me fez mudar de ideia...

Consegui saber que o Metrô estava ainda rodando e seu último trem
sairia em @ 15 minutos. Como a estação era sob o terminal, decidi por
esse trem, e pra lá saí correndo.

Estação vazia... mas, em uma curva do imenso saguão, dei de cara
com uma turba enfrentando uns soldados, aos gritos... Extrema tensão...
Voltei e entrei por outro setor... O trem estava pra sair... Não podia perder
e nem queria ser pego em tiroteio dos turcos.

Entrei no trem nos últimos 30 seg antes de fecharem as portas; UFA!
Mandei SMS para o Dr Ozan e ele disse que iria me encontrar na estação
Yenicapi, a mais próxima do meu hotel, e da casa dele.

A THY me passou SMS informando que eu estaria de Stand-by a
partir de 24:00 local time (LT), tendo que ficar pronto para estar no Despacho
Operacional, para voar em 01:30h, se acionado...

Fora, em uma grande avenida, vários tanques bloqueando/
controlando a via.

Cerca de 3 estações dali, em Yenicapi, desci do trem e tive que correr,
passando rápido, praticamente me jogando, por baixo de uma das grandes
portas da estação, que era baixada e encontrei o Ozan. Lá dentro da estação
uma grande gritaria do pessoal que não conseguira sair...

Já íamos deixando a estação quando apareceu uma patrulha de
soldados do Exército e aos gritos disseram estar fechando tudo.

Saímos pelas ruas escuras... não havia carro passando e muito menos
táxis... o Ozan queria que eu dormisse na casa dele, já tendo avisado a sua
esposa, Tugba, que nos esperava com uma ceia - típica boa hospitalidade
turca - mas eu tinha que ir para o hotel e me preparar para eventual chamada
da THY e ir voar... e lá fomos nós pelas ruas, tomando cuidado para não
encontrarmos alguma patrulha do Exército e mais soldados nervosos.

Apareceu um táxi e o Ozan, aos gritos, conseguiu convencer o turco
a parar e ouvi-lo. Falaram muito, gesticularam e gritaram...e entrei no carro,
onde já havia uma passageira mulher, super assustada... Ozan me disse
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pra pagar no máximo dez TL (Liras Turcas) e correu para casa, ali bem
perto.

O táxi seguiu para o meu hotel, após passar por alguns pontos de
patrulha e o motorista dizer que eu era Captain da THY... seguimos..., no
hotel, eu e o motorista nos abraçamos, bem no estilo turco, e lhe dei 20
TL; valera!

NR: A moeda oficial da Turquia é a lira turca, chamada localmente
de Türk Lirasý (código TL). O país não faz parte da União Europeia,
por isso não adota o Euro como moeda oficial. (1 TL equivale hoje a R$
1,18).

Consegui meu apartamento - 911 (?!) - com vista para a área do
aeroporto. Tomei logo um banho, pedindo um sanduíche e me preparando

para uma eventual falta de
energia elétrica e paralisação
de serviços...

Deixei uma mochila
pronta para eventual saída do
hotel e deslocamento, pois a
incerteza sobre lutas nas ruas
era total.

TV ligada e as notícias
apareciam, corroborando o que
se ouvia de sons... tiroteios
vários e o melhor: caças F-16
da FAe turca começaram a
fazer passagens baixas a
velocidades transônicas/
supersônicas... BANG!

Helicópteros passavam
totalmente apagados... um

deles fora abatido por um dos F-16...
Aeroporto totalmente parado, blindados bloqueando tudo... as pontes

sobre o Bósforo bloqueadas pelo Exército viraram palco de lutas. A TV
estatal divulgou comunicado da facção do Golpe, dizendo que tomaram o
poder do país...
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O Presidente Erdogan (“Erdoan”) apareceu em SMS e disse estar
indo para Istambul, vindo de um resort no Sul do país.

Começaram a aparecer passeatas de populares com escoltas de
bombeiros e polícia, em suporte ao Presidente... As mesquitas começaram
a irradiar por seus alto-falantes, preces de apoio ao Presidente...

O sobrevoo dos F-16 turcos era um espetáculo à parte; um verdadeiro
show aéreo! Fiquei na janela, com as luzes de meu apartamento apagadas
e filmei muita coisa. A Força Aérea da Turquia teve um papel bem
importante no Movimento.

Foram envolvidas Unidades Aéreas das Bases Aéreas do Centro e do
Sul do país, uma delas compartilhada com a USAF, o que gerou muita
especulação sobre o quanto os americanos sabiam do que estava para
ocorrer...

Decolaram aeronaves KC-135 para REVO, caças F-16 para PAC,
Ataque e “Sobrevoo de Dissuasão” (nova missão de FAe???). Muitos pilotos
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não sabiam do Movimento e foram cumprir suas missões como se fosse
uma manobra.

Com o permanente estado de beligerância da Turquia contra os
rebeldes-guerrilheiros curdos PKK e recentemente o Exército do ISIL/
DAESH (Estado Islâmico), acionamento de missões em horários diversos
é muito realizado. Os que não sabiam não suspeitaram.

Alguns F-16 foram sobrevoar a capital Ankara e alguns atacaram o
prédio do Parlamento, com várias baixas, e um helicóptero de forças leais
ao Governo foi abatido naquela área, por um F-16. Ao mesmo tempo
helicópteros a favor do Movimento faziam letais ataques a forças e pessoal
no solo.

A coisa ficava bem confusa no ar! Os vários helicópteros, de ambos
os lados, passaram a voar com suas luzes de navegação/posição apagadas.
Só eram ouvidos, mas não vistos. Da minha janela, às vezes, eu podia
distinguir seus vultos, pois passavam a cerca de 100 ft na área do litoral,
onde ficava meu hotel.
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Os F-16 continuavam a cruzar os céus de Istambul a 500-1000 ft,
em velocidades transônicas/supersônicas... a população se apavorava,
julgando serem bombas os Boom Sônicos... ninguém sabia se eram leais
ou contra o Governo e eram dos dois “lados” sim... mas não engajaram
combate entre si. Mas foi por muito pouco.

O aeroporto internacional Ataturk, de Istambul, tivera seus pátios e
pistas invadidos/tomados por carros de combate e viaturas do Exército, a
favor do Movimento.
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A certa altura o Presidente da República decidiu se deslocar para
Istambul, fugindo de um balneário, no litoral Sul do país, onde estava de
férias, e para onde havia sido despachada uma Unidade de Forças Especiais
para eliminá-lo. Escapou por muito pouco...

Os F-16 “leais” ao governo iniciaram então uma série de passagens à
baixíssima altura e altíssima velocidade sobre as viaturas nas pistas e pátios,
o que surtiu efeito e eles abandonaram a área. A partir dai os helicópteros
na área ligaram suas luzes externas.

Uma das aeronaves presidenciais, um Gulfstream G-IV então pousou,
com o Presidente, no final da madrugada e ele foi aclamado por uma
multidão e se deslocou para o centro de Istambul, de helicóptero.

No Centro do país uma esquadrilha de F-4 Phantom, leais ao
Governo, atacou uma base de F-16, interditando sua pista.
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Ao nascer do sol foi informado que a tentativa de Golpe fora vencida,
com vários focos de resistência sendo extintos, em Istambul e Ankara,
onde 99% disso tudo ocorreu. Em seis horas de Movimento morreram
cerca de 300 pessoas com aproximadamente 3.000 feridos, muitos graves
e que morreriam após. Em três dias foram presas 50.000 pessoas, envolvidas
ou suspeitas.

A “conta” saiu muito cara. Lei Marcial decretada, quase tudo fechado
e pouquíssima gente nas ruas. Saí com um colega até o shopping mais
próximo e jantamos; tudo vazio... Volta para o hotel, ficando em STAND-
BY para voar, pois a situação da escala de voo estava bem confusa. O
aeroporto ficou fechado por cerca de 48 horas.

Mais um dia na Turquia (Turkiye). Na semana anterior foi o atentado
a bomba e tiroteio no aeroporto, onde por cerca de cinco minutos não
estive presente no exato local das explosões e tiros, mas essa é outra
estória...

A Força Aérea foi muito afetada. 261 pilotos, em sua maioria de
Unidades de Caça, foram expulsos e muitos que já estavam na Reserva,
voando em empresas aéreas, foram reconvocados.

As três Academias Militares foram fechadas e todos os cadetes
dispensados – desligados, pois o Governo considerou que houvera forte
influência da Doutrina do pessoal contra o mesmo e assim resolveu fazer
uma “limpeza” radical.

Foi muito interessante observar como os turcos usaram seus caças
como arma psicológica, com claro e positivo efeito.

Isso eu assisti mesmo “de camarote”... ou melhor, da janela.

Marco A de M Rocha – Rocky, Maj Av Res
Piloto de Caça 1976



43

Associação Brasileira de Pilotos de Caça
Praça Marechal Âncora, 15-A - Castelo

Rio de Janeiro  -  CEP 20021-200
www.abra-pc.com.br  -  popopo@abra-pc.com.br

Zega




