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2017Notícias

ensagem da DiretoriaM
Prezados amigos, nobres pilotos de caça, príncipes dos céus,
Iniciamos mais um ano de trabalho que se afigura extremamente

desgastante, seja pela situação em que se encontra nosso País, seja pelas
modificações estruturais pelas quais passa a nossa Força Aérea.

Neste instante de muitas dúvidas e a certeza apenas de muito trabalho
e muita dificuldade, não nos resta outra opção que não a de unirmos
esforços com os nossos comandantes, cerrarmos formatura com eles, para
juntos atravessarmos a nebulosidade e juntos sairmos do outro lado, em
céu de brigadeiro, vitoriosos e mais fortes.

A Força Aérea sempre foi sinônimo de modernidade e eficiência,
assim como a sua aviação de caça.

Unamos nossos esforços em prol da consecução dos objetivos
estabelecidos por nossos comandantes.

Como dito certa vez, individualmente somos muito bons, os melhores,
mas juntos seremos invencíveis!
Senta a Pua!
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06 de março
1972 - Primeiro voo de um Mirage
III em Bordeaux com as cores e
emblema da FAB
1975 - Chegada dos primeiros
aviões F-5B ao Brasil. Pousaram
no Galeão as aeronaves FAB
4800, 4801 e 4802

24 de março
Aniversário do 1o/10o GAv
Aniversário do 1o/14o GAv

27 de março
1973 - Realizado o primeiro voo
de uma aeronave supersônica da
FAB no Brasil, com um Mirage III
(F-103E)

gendaA

apo-RádioP
Assuntos Gerais e de Administração

1 - Boletim digital

C  omo sabemos, o ABRA-PC Notícias de set/out 16 (no 118) foi
   nosso primeiro boletim digital. Solicitamos aos nossos Associados

que encaminhem críticas e sugestões a respeito pelo nosso e-mail
<popopo@abra-pc.com.br>.

11 de abril
1979 - Aniversário do Primeiro
Grupo de Defesa Aérea (GDA)

22 de abril
1944 - O Maj Nero Moura, Cmt
do 1º Gp Av Ca, é promovido a
Ten Cel durante o período de
treinamento em Orlando - EUA
1945 - Dia em que o 1º GAC
cumpriu o maior número de
missões de guerra no Teatro de
Operações da Itália.
1974 - Último voo do Gloster no
Brasil.
1986 - O Brig Nero Moura é
designado Patrono da Aviação de
Caça.
Dia da Aviação de Caça
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2 - Palestras coordenadas pela ABRA-PC

E  stamos coordenando com o Comando da Aeronáutica palestra sobre
   a reorganização da Força Aérea, que está em andamento.

Todavia, essa iniciativa depende da expectativa de um público-alvo
significativo, o que não tem ocorrido nas nossas últimas palestras. Por
favor, deixem-nos saber a sua opinião a esse respeito pelo email:
<popopo@abra-pc.com.br>.

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

E sse concurso, criado pela ABRA-PC
     em 11 de março de 2003, com base em

doação do “MIKE MIKE” à ABRA-PC, visa
estimular o estudo e a pesquisa de assuntos
referentes à Aviação Militar de Combate.

Os trabalhos recebidos, que foram
postados até 31 de dezembro de 2016, serão
avaliados pela Comissão.

Missão gratificante

marco aurelio rocha
15 Jan 2017 em 11:28 PM

N   a semana passada, voando de Bangkok BKK Thailand > Istambul
IST Turkiye, não pudemos pousar em IST devido à forte nevasca.

Fomos direcionados para 3 aeroportos no interior da Turkiye, mas
não pudemos pousar em um deles, tendo arremetido na curta final por 2
vezes, devido aos fortes ventos e neve... Pousamos em Urfa, na fronteira
com a Syria, não muito longe de Aleppo...
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Vídeo sobre o MB Menezes

Nome: Fernando A. Murat Menezes
Assunto: Lauro Ney Menezes

M  eu nome é Fernando A. Murat Menezes, e sou o autor do livro
    “Tormim, Brilho Fugaz”. Hoje, neste dia oito de janeiro de 2017,

meu saudoso pai, Lauro Ney Menezes, completaria 89 anos de idade.
Fiz a releitura de um vídeo que eu havia editado em sua homenagem há
muitos anos, com alterações que julguei importantes, e o devido tratamento
das imagens. Por fim, faço neste, também, uma singela homenagem à sua
partida.

Desta feita, caso seja do interesse dos membros da Associação tomar
conhecimento do mesmo, ofereço, abaixo, a url do YouTube para o referido
vídeo. https://youtu.be/cuWJW0gYSfw.

Atenciosamente, Fernando A. Murat Menezes

Decolamos na noite seguinte e, ao
pousar em IST, saindo da aeronave, esse
garotinho, filho de um jovem casal de alemães,
me olhava curioso. O pai lhe disse que eu era
o Captain (pilot) e ele sorriu.

Fui até ele, pedi um “give me a five”,
que ele fez entusiasmado e coloquei meu
quepe em sua cabeça. O sorriso compensou
todo o trabalho e tensão que tivéramos.

Marco Aurélio de Magalhães Rocha -
Rocky – Maj Av Res

Piloto de Caça em 1976 no ESQD SETA,
no CATRE, em Natal
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 M  enos de oito anos tinham se passado do voo do Santos Dumont

com o 14 Bis quando começou a Primeira Guerra Mundial em 1914.
Entretanto, já em novembro de 1911, o Cap Britânico Bertram Dickson
do Royal Regiment of  Artillery do Reino Unido profetizava:

“Numa guerra os primeiros aviões seriam usados para reconhecimento, mas
cada lado iria tentar impedir o inimigo de obter informações, o que levaria a uma
inevitável batalha pelo controle do ar por aeronaves armadas, lutando umas contra
as outras”.

Em julho de 1914, no início da 1ª GM, a aviação era incipiente. Os
motores eram de baixíssima potência (em torno de 80 hp), as estruturas
eram feitas de madeira e cobertas com tela, as velocidades variavam de 80
a 120 km/h (44/66 kt), o teto máximo era de cerca de 10.000 pés e o raio
de ação era reduzido (em torno de 100 km).

Foi nessas frágeis aeronaves que nasceu a Aviação como arma, a
Caça nela incluída. Como Dickson tinha previsto, as aeronaves de
reconhecimento passaram a voar com um metralhador não só para atacar
as aeronaves inimigas como para se defender.

Clássicos da Aviação de Caça

Fokker E.I - Eindecker1
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Entretanto, no dia 1º de abril de 1915, Roland Garros, o mesmo que
empresta seu nome ao Torneio de Tênis (ATP) Aberto da França, abateu
seu primeiro avião; um Albatroz alemão. Sua metralhadora era instalada
no capô do motor de seu Morane-Saulnier e disparava através das hélices.
Como não havia sistema de sincronização, ele instalou aletas/calhas de
metal nas pás das hélices para desviar os tiros que as atingissem.

Com esse sistema ele abateu três aviões em 18 dias. Mas algum tempo
depois foi abatido e pousou atrás das linhas alemães. Apesar de ter queimado
o avião, as hélices ficaram intactas e foram estudadas pelos alemães.

O engenheiro holandês Anthony Fokker, que trabalhava para o
Kaizer alemão, aproveitou a ideia e adaptou um sistema sincronizador no
seu “Eindecker” (monoplano), aeronave que era baseada num modelo
anterior de reconhecimento, sem armamento, o Fokker M.5 (cuja
designação militar era Fokker A.III) e no projeto do Morane-Saulnier
“Parasol”, com a adição do característico leme da Fokker.
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Anthony Fokker em pessoa demonstrou o sistema para um grupo de
pilotos alemães em 23 de maio de 1915, tendo levado o avião a reboque
para um campo militar próximo a Berlim. Daí por diante, essa aeronave
usada por Fokker nas suas demonstrações iniciais (número de série 216)
passou a ser considerada o protótipo do E.I.

O Fokker E.I, significando Eindecker versão 1, entrou em serviço
em 1915 e foi o primeiro avião projetado e construído especificamente
como um Avião de Caça. Foi também o primeiro a usar uma metralhadora
sincronizada com a hélice e, como alguns outros da 1a GM, não possuía
ailerons, utilizando a tecnologia de wing warp para fazer curvas.

Sendo o primeiro dos Caças monoplanos, o E.I era simplesmente um
M.5K, armado com uma metralhadora Parabellum, atirando para a frente
por entre as hélices, que foi logo substituída pela LMG 08/15, mais
eficiente.

Características Técnicas do Fokker E.I
Fabricante: Fokker Aeroplanbau
Motor: Oberursel U-0 radial de 7 cilindros e 80 HP que era uma

cópia do Gnome Lambda francês, também de 80 HP. Em seu
desenvolvimento, o E.I passou a usar um Oberursel U-1 de 100 HP que

também era baseado no Gnome.
Envergadura : 8,95m; Comprimento:
6,75m; Altura: 2,4m;
Peso Vazio: 358kg; Peso Operacional:
563kg;
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Velocidade Máxima: 130 km/h; Teto: 9.800 pés; Autonomia: 1,5
horas/200km;

O E.I/15 foi o primeiro Fokker Eindecker a entrar em combate. Foi
voado tanto por Oswald Boelcke (40 vitórias, sendo mais de 10 no Fokker
E.I) como por Max Immelmann.

O que era único no Fokker E.I, além do projeto de monoplano, era o
mecanismo que pausava o disparo da metralhadora quando a hélice estava
diretamente em frente ao cano.

Esse engenhoso mecanismo permitia o tiro nos intervalos das hélices,
evitando o impacto nas pás que acontecia em outros sistemas e levou
inclusive à proibição de combates sobre as linhas aliadas, para evitar que
o conhecimento da tecnologia caísse em mãos inimigas.

No Eindecker M5K/GM, no dia 15 de julho de 1915, o Ten Kurt
Wintgens abateu pela primeira vez uma aeronave com uma metralhadora
sincronizada.

O Ten Wintgens, que era um dos poucos pilotos de caça alemães
que usava óculos de grau, morreu em ação após dezenove vitórias
confirmadas e três prováveis.

Em 1915, o E.I e seus sucessores foram responsáveis por um período
conhecido pelas Forças Aliadas como o “Fokker Scourge2”, quando as
aeronaves alemãs dominavam os céus sobre o “front” ocidental.

O Fokker E.I tinha desempenho inexpressivo e poucos (54 unidades)
foram construídos. Mas a efetividade das suas versões derivadas (E.II,
E.III e E.IV) foi superior por alguns meses na frente de batalha.
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Demonstrativo Financeiro Resumido

Saldos em 31 de janeiro de 2017
Saldos ABRA-PC
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                    12.836,63
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO               81.676,39
Subtotal recursos ABRA-PC   94.513,02

Média das Receitas e Despesas
Média das Receitas               17.165,89
Média das Despesas de Custeio     4.651,68
Média de Despesas Eventuais        250,00

Fundos Especiais (*)
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     3.165,34
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)   77.708,75
Subtotal dos Fundos Especiais   80.874,09

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

A versão mais fabricada do Eindecker foi o Fokker E.III, ainda sem
um desempenho brilhante, com um motor radial Oberursel de 100hp que
não era muito confiável e teto operacional de 9.800 pés, que atingia após
30 min de voo.

A produção total da versão E.I à versão E.IV foi de 416 aeronaves.
O aumento de potência do modelo E.IV permitiu levar duas metralhadoras,
o que, além de aumentar o poder de fogo, previa uma redundância em
caso de pane de uma das metralhadoras, que era uma ocorrência comum
naqueles dias. Na versão final, o E.IV. tinha um motor Oberursel U-III
com 14 cilindros em duas estrelas de 7 e 160 HP que também era cópia do
Gnome Double Lambda.

Todavia, apesar do desenvolvimento de diversas versões do Fokker
Eindecker, no Verão (junho) de 1916 os Aliados recuperaram a
superioridade aérea com o Nieuport 11 “Bebe, o D.H.2 e o F.E.2

1 “EINDECKER”: palavra alemã para monoplano
2 Scourge: causa de grande aflição ou sofrimento.
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Histórias de nossas coisas

ara refletirP

O ano era 1978 ou 1979. O mês eu não lembro. Eu comandava o 1o

Grupo de Caça e tínhamos 28 F-5 novos, cerca de 45 pilotos no QP (Quadro
de Pilotos) e combustível para 5.600 horas de voo. Bons tempos.

Um dia, estava lendo um
livro sobre a Batalha da
Inglaterra na Segunda Guerra
Mundial quando notei que os
pilotos ingleses eram
nominados não pelo posto, mas
pela qualificação operacional:
“Flight Leader”, “Squadron
Leader” e “Group Commander”.

Achei que era uma boa
ideia colocarmos no macacão
nossa qualificação operacional
junto com o nome. Conversei
com os majores do comando
do Grupo: Duncan, Bhering,
Fiche e Serginho Martins sobre
a ideia.

No geral, não acharam boa ideia. Alguém sugeriu que ficaria melhor
um emblema. A ideia foi aceita e o Duncan, que era o artista do Grupo,
recebeu a incumbência de fazer um modelo. Lembro que a sugestão básica

O emblema da
Caça
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do Duncan era de uma
flecha apontando para o
céu. Não lembro se tinha
outros detalhes.

Falamos com as
outras Unidades e pedi-
mos sugestões. Todos
gostaram da ideia.

Por fim, o emblema
escolhido, que é o que
usamos até hoje (o “sor-
vete” da Caça), foi feito
pelo João Lúcio Gatti do
1o/14º GAv. Era mais ou
menos o do Duncan, po-
rém melhorado.

A ideia evoluiu e
pensamos em fazer além
do modelo do macacão,
um emblema metálico
para usar no bolso do

uniforme externo.
Um dia encontrei o MB Carrão, que era o Comandante do COMAT

(Comando Aerotático), com o qual eu tinha servido dois anos e tinha um
bom relacionamento e perguntei se poderíamos usar o emblema metálico
no uniforme externo. Apesar de não ser previsto o Brig. Carrão autorizou.

Se não me engano, foi o 1o/14º GAv que providenciou a primeira
fornada, que foi distribuída pelas unidades e cada um pagou o seu. Mais
tarde foi oficializado e as outras aviações também fizeram os seus
emblemas.

Sérgio Ribeiro – Cel Av Ref
Piloto de Caça em 1957 no 1o/4o GAv, na primeira turma na BAFZ
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Tarjeta de couro
no macacão

1978. Eu era o Comandante do 1o Grupo de Caça. Certa vez vi numa
revista americana um piloto com o nome impresso num pequeno retângulo
de couro.

Nessa época nossos nomes eram fixados no macacão de voo numa
pequena tira de pano com o nome bordado. O tipo das letras não era
padronizado e com o tempo desbotavam. Não era legal.

Comentei com o Duncan, Operações do Grupo, sobre o modelo da
revista e que tinha achado melhor o modelo americano do que a nossa tira
de pano. Trocamos ideias, conversamos um pouco e achamos que valeria
a pena fazer um modelo para ver como ficaria.

Deixe comigo, disse. Dois dias depois veio com uma tarjeta de couro
preto, pronta, com o brevê, 1º Grupo de Aviação de Caça e o nome do
piloto.

Passamos a usar essa tarjeta no Grupo de Caça e logo fomos seguidos
pelas outras Unidades de Caça. Hoje é a tarjeta padrão da FAB.

Sérgio Ribeiro – Cel Av Ref
Piloto de Caça em 1957 no 1o/4o GAv, na primeira turma na BAFZ.
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Nero Moura na
Guerra da Coréia

- 2015 -
Venta de Sudoeste, o mar está um pouco encrespado, trazendo de

longe um ronronar que vem num crescendo. Me desperta a atenção. Não é
mais comum escutar-se grandes motores a pistão nestes dias.

O ócio de final de ano nos faz meditar, considerar e relembrar os
fatos do ano. Estou fora do Brasil e a vontade de conversar com amigos se
acentua. Lembro que tenho que fazer algumas ligações fruto de uma que
recebi ontem de Los Angeles. Na hora pensei – “Tenho que falar com o
Turco e com o Amaral. Devo a estes dois pilotos de Caça ainda uma
explicação. Eles vão gostar de saber...”.

O ruído dos motores se acentua e da varanda vejo, vindo dos lados
das Bahamas, um gracioso e imponente Albatroz SA-16, daqueles que
fizeram história no 2o/10o GAv. Me lembro delas, vibrantes, contadas ainda
no CFPM pelo KAU e pelo Véio Almeida que havia servido lá sob o
comando do saudoso Cel Kauffmann - pai.

Curva na minha frente para a direita, seguindo a uns 1.500 pés na
beira da praia na direção de Surfside. Voa lento mas com a mesma dignidade
que vi numa foto “retrô” da então já senhora Marlene Dietrich, entrando
no lobby de mármore branco com as bow-ties pretas, do Fontainebleau,
onde tenho ido tomar uns mojitos.

Impressionante como o passado se impõe! Acho que ainda mais nestes
dias em que testemunhamos coisas degradantes no Brasil. É difícil de
entender como a ladroagem travestida de ideais salvadores de esquerda
alastrou-se como a peste. Entranhou-se no âmago deste País. Que bom

orum nº 61F
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termos um passado de coragem, moral e firmeza de atitudes para nos
inspirar e orgulhar!

Por boa fortuna temos nossa dignidade, suportada pelas nossas
tradições e exemplos dos Líderes que cultuamos. A triste ausência do Popó,
de semanas atrás, bem exemplificou nossa capacidade de união e
reconhecimento aos realmente bons. A Ximboca capitaneada pelo Turco
e pelo Kau (estou longe, compareci em pensamento) mostrou isto. Esta é
nossa força!! Diferencial que sempre contará em futuros incertos.

A FAB criou um programa de atletas de alto rendimento no qual a
modalidade “Golfe” foi incluída. Após uma ausência de 104 anos o Golfe
retorna também às Olimpíadas, agora, em 2016 no Rio.

Por minha ligação com este esporte aceitei (como trabalho voluntário)
capitanear esta recém-criada equipe. Pessoalmente, foi ótimo relembrar e
estar ligado à atividade cotidiana de uma organização, no caso a CDA,
setor que, quando na ativa, não conhecia.

Meus comandados, Terceiros Sargentos convocados, atletas de elite
(pude ajudar a recrutá-los), com sólida formação cultural, em sua maioria
egressos de universidades no exterior.

Esta equipe de novinhos sabia tudo de golfe e nada de FAB e vida
militar. Só o básico do curtíssimo curso de formação. Não faziam nenhuma
ideia da FAB como Organização e sua grandeza.

Percebendo isto tratei de incutir-lhes o que me foi proporcionado de
melhor. Os princípios doutrinários da Caça. Na amplitude possível.

Os Jogos Mundiais Militares são uma guerra!! Eu não fazia a menor
ideia. Quase 9000 atletas (o último PAN abrigou 6000 se não me engano).
72 nações onde os Líderes mundiais mostram suas “garras” e os países
menores são apenas coadjuvantes.

Treinamento final e apronto feitos no Clube de Golfe Itanhangá, no
Rio de Janeiro, partimos para a Coréia para “pelear” nos Sextos Jogos
Mundiais Militares. Com a estratégia de jogo traçada com as informações
dos últimos quatro Campeonatos Mundiais e muita confiança, lá chegamos.

A princípio as dificuldades (já esperadas) com o idioma e pouca
oportunidade de reconhecimento do campo. Note-se que no golfe, mais
que jogar contra o adversário joga-se contra o campo.

Mas, pensei, isso não é problema: as dificuldades serão as mesmas
para todos. Esqueci os ensinamentos de planejamento militar do AZUVER
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da ECEMAR. Considerei as possibilidades do inimigo, mas não a
possibilidade de “surpresa técnica”!! Erro crasso.

O campeonato foi disputado em quatro dias, 18 buracos por dia. No
primeiro dia acompanhei os nossos jogadores por quase todo o campo.
Fiquei satisfeito. Estratégia de ataque ao campo perfeita, um tanto
conservadora, mas suficiente para, sem maiores riscos, garantir um resultado
melhor que os resultados dos campeonatos anteriores.

Ao final do dia, no “Club House”, com a apuração (manual) dos
cartões veio a surpresa. Apesar de nosso excelente resultado, melhor do
que o planejado, a Coréia, anfitriã, nos tinha dado uma “surra”. Perdíamos
por 19 tacadas de diferença! Diferença praticamente impossível de tirar
nos três dias restantes. O que fazer??

À noite, após o jantar e o debriefing, reformulamos a estratégia para o
próximo dia. - “Vamos para cima com tudo”. Arriscar sem conser-
vadorismos. É hora de partir para uma utilização mais efetiva dos drivers e
madeiras em detrimento da precisão dos ferros. Isto exigiria muito mais
dos atletas.

Ao final do segundo dia vimos que a estratégia funcionou, porém
não tanto quanto queríamos ou precisávamos. Empatamos no cômputo
geral dos jogos do dia, no entanto, a diferença de 19 tacadas do primeiro
dia permaneceu. Alguns jogaram muito bem, outros não se adaptaram
tanto à nova estratégia de jogo. O que era de se esperar.

Mais tarde, vi que a grande vantagem desse resultado foi “abalar” o
ânimo dos adversários. Nossas diferenças para os terceiros colocados
(masculino, feminino e equipe) também diminuíram um pouco. Todos
naturalmente estavam melhorando vis-à-vis a ambientação com o campo.

Para o terceiro dia mantivemos a estratégia agressiva com algumas
pequenas mudanças. Ao final desse dia, tivemos certeza de que a Coréia
tinha “acusado o golpe”!!

Seu principal jogador resolveu arriscar, seguindo o Sgt Lucas (estavam
jogando juntos) e, numa segunda tacada de 230 jardas para o green, madeira
3, sobre uma floresta, o Coreano terminou com um triple bogey (+3) num
par 5, onde dele se esperava um birdie (-1).

O Lucas fez birdie e o Coreano “desmontou”. Terminou o dia com
+5. Ao final do terceiro dia tínhamos tirado 9 tacadas da Coréia e ampliado
as diferenças para os demais. Tínhamos feito muito!!



17

Início da noite, todos no ônibus dormindo em direção à vila. O “Zé
Maria, Yin Wo”, nosso motorista, me oferece um pouco de chá e comenta
que estava todo mundo “too tailed” “too tired”  em inglês coreano.

Eu concordo, voltando para o meu assento e pensando... Eu poderia
exigir mais da equipe? Como? A tensão dos últimos dias não era, com
certeza, aliviada pela sensação de “vamos morrer na praia” estampada na
face de todos.

Aquelas verdades assumidas que ninguém verbaliza... 10 tacadas de
diferença, porra!!

Resolvi fazer meu relatório diário para o Comando Brasileiro, via
Whatsapp e responder a uma significativa curta e grossa mensagem do
MB Cury (o Turco - nossa maior Autoridade na Missão) – “Moreira quais
são nossas reais chances no Golfe?”.

Como responder...? Todos exaustos, umas 4 horas de sono pela frente
e mais 18 buracos a serem jogados em seis horas e meia no dia seguinte.
Poder-se-ia ainda esperar que o time pudesse, em algum momento, tropeçar.

O Golfe é um jogo que se assemelha a “REVO noturno”, difícil e
com muitas variáveis, inclusive a psicológica. Respondi, procurando não
ser nem otimista nem pessimista.

Assinei o relatório, como de praxe, com o nome de nossa equipe.
Esta, por ser inusitada e pioneira e ainda com a carinhosa anuência dos
Brigadeiros Meirinha e Menezes, foi batizada de “Senta a Pua”.
Logicamente contando com as bênçãos de São Quiricalho... A fé não
costuma faiá – já dizia nosso bardo soteropolitano.

Lembro ainda do Brig Nero ter sido entusiasmado golfista até perto
de seus últimos dias aqui conosco. Penso nestas coisas e no que fazer.
Nosso ônibus se aproxima da Mungyeong, a vila dos atletas. Intuí que o
Velho golfista perdoaria a licenciosidade deste Jambock Honorário. Com
certeza o Velho me daria este copyright!!

O ônibus chega e todos aguardam a minha orientação – “Vamos
tomar um banho e nos encontramos às 21:30 h para o jantar”. Jantamos,
não conversei nada sobre golfe, estratégia, resultados e coisas afins. Após
o café, somente contei para eles a história do 22 de Abril e falei do golfista
Nero – o Líder inconteste daquela epopeia.

Escutaram calados e com a atenção de profissionais de elite. Fomos
para as barracas dormir, lá a rede Wi-Fi funcionava consideravelmente
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bem. Envio para todos eles, via Internet, uma versão “customizada”,
adaptada para o momento, da Ordem do Dia do Brig Nero, no início das
operações na Itália!!

Rastilho de pólvora!! Eles retransmitiram aquele texto para as
namoradas, amigos, familiares no Brasil. De lá, então meio do dia, veio
uma resposta avassaladora, de uma energia indescritível e que a todos
contagiou.

Inicia-se o último dia de competição. Vou ao tee de saída de cada
atleta para animá-los. Sou eu quem sai de lá animado !! Vejo sangue nos
olhos de todos. Eles me dizem – “Coronel, vamos Sentar a Pua nestes
gringos”. Dito e feito.

O Cury e o Amaral, chefes da Delegação Brasileira, vão assistir, nos
estimulando no início das competições desse último dia. Traduzem em
largos sorrisos o que veem.

Comentam - “Eles fazem isto parecer muito fácil!!”.
Os birdies se sucedem! Aliás, muitos dos Comandantes e Chefes de

Delegação, de diversos países, vieram assistir ao seu esporte favorito. Todos
estupefatos com a nossa inesperada performance.

Afinal de contas era o debut da Equipe Brasileira na modalidade,
“New Kids in the Block”!, segundo o General da US Air Force, Head do time
“Defending Champion” da competição.

Nos últimos nove buracos o vento muda e começa a soprar forte,
contra e de través. Parece que vem do Vale do Pó! Nossa equipe não se
abala. Usam o vento.

Disputávamos o ouro feminino com a França e os EUA. No buraco
15, faltando três para o final, o Coronel da Armée de L’air, Head da equipe
da França, me cumprimenta e vai embora. O Ouro era nosso!!

A 3S Lee acabara de deixar, num par 4 contra o vento, uma bola
“dada” para birdie. Um approach perfeito de 170 jardas.

A francesa (23a colocada no money list do Tour Europeu), visivelmente
abalada com a constância da nossa atleta, bateu muito baixo a segunda
bola, passou o green e foi fora de campo.

Em outro momento, no buraco 17, após o nosso Drive e com uma
grande audiência acompanhando a final do campeonato masculino, o Head
da Coréia vem até mim, num inglês difícil e se desculpa, pondo o broche
da Coréia em meu peito.
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Cumprimento-o com uma solene continência. No buraco anterior
havíamos aberto duas tacadas e, em seguida, asseguramos o Ouro, também
no masculino, com aquele último Drive (320 Jardas com o vento de través
de 20 kt deixando a bola a 30 jardas do green).

O Golfe conquistou para o Brasil, nos Sextos Jogos Mundiais Militares,
o Ouro Feminino e Masculino. Por Equipe ficamos com a Prata, a três
tacadas da Coréia. O velho Nero novamente inspirou mais uma vitória
brasileira.

Este êxito, entretanto, não foi completo. De qualquer forma o nosso
resultado fez com que suplantássemos a China no Quadro Geral de
Medalhas, vindo o Brasil a ocupar a inédita e honrosa segunda posição.
Infelizmente este feito, aqui, foi pouco divulgado.

Lembram-se da ligação à qual aludi no início...? Aquela que recebi
de Los Angeles? Bem, era o 3S Lucas me informando que voltava de férias
da Coréia. De lá me traz a notícia de que as Forças Armadas Coreanas
haviam desfeito a equipe de Golfe!!

Esta havia sido recrutada no meio civil, apenas para os jogos e
treinaram, antecipadamente, por um mês, no mesmo campo da
competição!!
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Como havia dito, os Jogos Militares são uma guerra sob a égide de
“Friendship Through Sports”, o lema do CISM.

Bem, no próximo Campeonato Mundial, em 2016, será a Equipe
Senta a Pua! do BRASIL que levará para a competição o troféu de Campeã,
como “Defending Champion”. A inspiração do Brig Nero, uma vez mais,
liderou para a VITÓRIA. A fé não costuma faiá...

1 - Cury, se eu pudesse antever o resultado, teria te respondido mais
positivamente!

2 - Abaixo a Ordem do Dia do Brig Nero Moura (adaptada e entregue
aos nossos golfistas):

“Na história dos povos coube-nos, assim, a honra de sermos a primeira
Equipe de Golfe sul-americana que cruzou oceanos e veio alçar as
suas asas sobre os campos da Ásia. Antes de entrar em ação, aqui no
oriente, a Equipe SENTA A PUA cumpre o sagrado dever de plantar
na mente dos adversários a Bandeira do Brasil.
Camaradas: para frente, para a ação, com o pensamento fixo na imagem
da Pátria, cuja honra e integridade juramos manter incólumes. Cumpre-
nos tudo enfrentar, com fortaleza de ânimo, a fim de manter intacto
esse tesouro jamais violado: a honra do atleta brasileiro! E nós o
faremos, custe o que custar!”

Coréia do Sul, 06 de Outubro de 2015
Brig Nero Moura (in memoriam)

Golfista do Itanhangá (N.R.: Fato pouco conhecido)
Parafraseando sua Ordem do Dia de início das operações do 1o

GpAvCa na Itália.

Mário César Soares Moreira – Cel Av R1
Piloto de Caça de 1978 no 1o/4o GAv na BAFZ.

N.R.: O artigo acima refere-se aos Jogos Mundiais Militares de 2015
e foi incluído agora porque, em 2016, continuando a saga, a Equipe Senta
a Pua ganhou TODAS as Medalhas de Ouro do Campeonato Mundial de
Golfe Militar disputado em Amsterdam, masculino, feminino e equipe.

O ÚNICO hino nacional tocado na Cerimônia de Premiação foi o
BRASILEIRO.
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2º Ten Av - BO-424

Renato Goulart Pereira

ossos Líderes, nossos Mestres
nossos Mitos

N
Veteranos da Itália

Nascido em 04 de fevereiro de
1923 no Rio de Janeiro, casado com
a Sra. Renata com quem teve dois
filhos: Carlos Eduardo e Luiz

Felipe, o 2o Ten Av Goulart era
“oriundo” da Aviação Naval e
compôs a Turma de Aspirantes
Aviadores da Aeronáutica em 1943.

Foi voluntário com 20 anos de
idade e seguiu com o 1o Grupo de
Caça para treinamento em Agua-
dulce no Panamá e em Suffolk - NY

e para o combate na Itália na
ESQDA Jambock Blue, onde fez a
primeira missão em 11 de novembro
de 1944 e completou 93 missões de

guerra.
Em 30 de abril de

1945, na sua 93a missão,
foi abatido pela AAAe
inimiga, mas saltou de
paraquedas em territór-
io recém-conquistado
pelas forças inglesas e
retornou ao 1o GAC.
Apesar do susto, em 18
de junho de 1945 partiu
de Pisa para os EUA,
para transladar um P-47
para o Brasil.

Condecorações: Medalha da
Campanha da Itália ; Cruz

de Aviação Fita A: ;  Dis-
tinguished Flying Cross com duas
palmas: ; Air Medal com 4

palmas: ; Citação Pre-

sidencial de Unidade - coletiva:
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; Ordem do Mérito

Aeronáutico: ; Mérito

Santos Dumont: ; Me-

dalha Militar de Prata (20 anos

de serviço): ;

Medalha da Vitória (FEB):

; Mérito Marechal

Mascarenhas de Moraes (FEB);
Mérito Aeronáutico do Peru;
Mérito Aeronáutico do Para-
guai; Mérito Nacional da Itália;
e Cruz de Aviação de Portugal.

Ao regressar ao Brasil, con-
tinuou na FAB, vindo a servir no 1o

GAC e no CTA. Comandou o 1o/
10o GAv e o 2o/1o GAC, e foi
Oficial de Gabinete do Ministro da
Aeronáutica, Ajudante de Ordens
do Presidente da República (Getúlio
Vargas), Cmt do GTE, Oficial de
Gabinete da Embaixada em
Washington e Operações do
COMAT (Comando Aerotático).

Na Reserva como Coronel, o
Cel Goulart foi Diretor da Gráfica
Barbero S.A. e assessor
aeronáutico da empresa GETRA
Ltda., que vendeu os Mirage III
para o Brasil.

Pessoa inteligente e de
constante bom humor, o 2o Ten
Av BO-424 Renato Goulart
Pereira faleceu em 02 de maio de

2007, no Rio de Janeiro, aos 84 anos,
e suas cinzas foram lançadas em 01
de agosto de 2007 sobre a Base
Aérea de Santa Cruz.

“Jamais serão esquecidos!”
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113
1

stória informal da CaçaE

Combate dissimilar F-14 x F-5
Continuando o relato das operações e voos a bordo do porta-aviões

nuclear da US NAVY, CVN-68 USS NIMITZ...
Na primeira parte, foi coberta a parte do planejamento da Operação

TOPEX: embarque, descrição geral das operações a
bordo e voo em aeronave de ataque INTRUDER A-
6.

Nesta segunda, voando o F-14 TOMCAT. Na
“bolacha” do TOMCAT existe uma frase: “Any time,
baby”. E assim ele é também bem conhecido; Baby.
Mas também como Big Cat, Big Tom, Tom the Cat...

Imortalizado pelo filme TOP GUN, o F-14
TOMCAT é mesmo um ícone da Aviação.

O F-14
Conceito: O F-14 foi concebido para ser um caça

embarcado polivalente e se mostrou um excelente interceptador, para
interceptar a grande distância dos Grupos de Batalha, nucleados em porta-
aviões, os bombardeiros russos de longo alcance e seus mísseis de cruzeiro.

Operações
com a US Navy -

1987

Este artigo está sendo publicado em duas partes,
devido ao seu tamanho. Esta é a Parte 2,onde o
autor voa o F-14 TOMCAT a partir do porta-aviões
USS NIMITZ.
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Para isso, sua grande autonomia, como caça, mantendo-se em PAC
(Patrulha Aérea de Combate) a 100/200 NM da sua Força Naval
(tipicamente: 02:00h a 150 NM) apoiados por aeronaves com capacidade
de lhes prover REVO, seu potente radar AWG-9, capaz de acompanhar
24 alvos e engajar 6, sua capacidade de data link com aeronaves AEW E-
2 HAWKEYE, seu míssil AIM-54 PHOENIX, capaz de engajar alvos a
mais de 100 NM, revelaram-no uma arma crucial para a US NAVY.

Estrutura: Basicamente dois grandes motores, montados separados
por uma área plana no meio, apelidada de pancake, geradora de cerca de
40% de sua sustentação. Não foi usado muito material composto e daí seu
peso elevado.

Asas de geometria variável. Variam de 20/68 graus (75 graus para
estacionamento a bordo) comandadas pelo MSP (Mach Sweep Programer),
que recebe dados do CADC (Central Air Data Computer), movendo-as de
7.5/4.0 graus/segundo, havendo um modo de by-pass/override, em especiais
circunstâncias. Ficam em 22 graus de Mach 0.4 a 0.75. Ao acelerar, vão a
68 graus ao passar Mach 0.9 e ficam ali travadas a partir de Mach 1.2.

Controles de voo: O Piloto de TOMCAT ainda precisava ter
músculos... Seu sistema é o convencional de cabos-atuadores hidráulicos.
Só os spoilers são elétricos. Foi o último Caça pré-FBW (Fly by Wire) dos
EUA. Nas últimas versões foi instalado um sistema DFCS (Digital Flight
Control System), derivado do sistema do TYPHOON EUROFIGHTER.

Pela inércia de seu elevado peso e espaçamento lateral de seus
motores, seu roll rate não era muito grande, se comparado com um F-16.
Os flaps se posicionam em modos AUTO/MANUAL e os profundores
também atuam como elevons para ajudar em movimento de ROLL.

Números e dimensões (aproximadas): 19 m de comprimento, 42.000
lb de peso vazio, 74.000 lb de peso máximo, alcance de 1.600 NM, 16.000
lb de combustível JP-5, velocidade máxima de Mach 2.34, G máx 7.5 (6.5
em treinamento e 9.0 em combate).

Propulsão: Dois reatores Pratt & Whitney TF-30 que foram o
“Calcanhar de Aquiles”. Tinham problemas de estol de compressor em
altos AOA, não aceitavam acelerações bruscas, principalmente a baixas
velocidades, e quando um motor estolava ou apagava, o momento de
guinada yaw era muito forte e rápido, e, se não rapidamente contrariado,
levava a parafuso chato, irrecuperável. Isso foi bem mostrado no filme
TOP GUN.
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Esse motor matou, em acidentes, mais tripulações do que a US NAVY
perdeu em combate no Vietnam. Este problema foi corrigido nas versões
B e D, com o novo motor F-100-GE-400.

Armamento: Básico era o seu canhão VULCAN M-60-A1 de 20
mm, de extrema eficácia em dog fight, com cadência de 6.000 tiros/minuto.
Para combate mais próximo era dotado de até quatro SIDEWINDER AIM-
9L/M de guiagem infravermelha, bem eficazes.

Em interceptação, o uso primário era do SPARROW AIM-7M, radar,
BVR. Mas a sua arma mais famosa era, sem dúvida nenhuma, o míssil de
longo alcance PHOENIX AIM-54A/C, especificamente destinado a
engajar-destruir alvos a longas distâncias (acima de 75/100 NM) e altas
velocidades. Nesse caso, com foco nos bombardeiros russos e seus enormes
e velozes mísseis de cruzeiro.

Interessante é que o PHOENIX voava inicialmente sem nenhuma
emissão radar, só o fazendo bem próximo do alvo, na fase final de
interceptação, dando pouco tempo para detecção e emprego de medidas
de defesa passiva/ativa. Podiam ser lançados os seis mísseis simulta-
neamente, tomando, cada um, rumos completamente diferentes, até 180
graus da proa da aeronave lançadora.

As configurações mais típicas eram; quatro AIM-54 + dois AIM-9 e
quatro AIM-7 ou seis AIM-54 + quatro AIM-7 e dois AIM-9.
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Ainda falando de seu radar, a sua eficácia era tão grande que se
apelidou o F-14 de “mini AEW”, por sua capacidade de detecção de alvos
e transferência de informações via data link para outras aeronaves.

Tripulação: Composta de piloto e RIO (Radar Intercept Officer), tendo,
cada um, funções extremamente bem divididas, definidas e atribuídas, indo
de leitura de check-list a disparo de armamento. Em combate, um “par extra
de olhos” pode fazer muita diferença e em emergências um “cérebro extra”
pode ajudar extremamente. Esse conceito seria mais à frente revisado,
pela US NAVY, com os caças da geração do FA-18 e F-35.

OPERAÇÃO TOPEX
Os dois dias no USS NIMITZ foram intensamente consumidos no

estudo do manual NATOPS F-14A, horas de nacele e treinador-simulador.
Sempre acompanhado por um dos pilotos de um dos esquadrões (VF-41
ou 84), mais constantemente pelo CC Kinzer, veterano com mais de
2.000h em F-14A, tendo sido IN na escola de TOMCAT, em Oceana
NAS.

Durante as refeições, o pessoal, principalmente o CAG Capt Fred
Lewis, sempre falava dos procedimentos e aqui e ali me faziam perguntas
sobre procedimentos e detalhes mais importantes e críticos, com lembretes
e alertas bem pertinentes, com muita ênfase nas emergências. Nada de
“pegadinhas”...

O período foi estendido em um dia, com o posicionamento do USS
NIMITZ mais próximo da área para o combate dissimilar, a Sul de São
Pedro da Aldeia, e não a Leste da Bacia de Campos, onde seria necessário
REVO para os F-5E.

Da mesma forma que com o INTRUDER A-6, na noite anterior ao
voo fui para o “treinador” e fizemos um extenso repasse e cheque de
procedimentos e fui dado como pronto; UFA!

Afinal, afinal, afinal, o grande dia chegou... Eu iria voar o “Big Cat”.
Logo no início da manhã acompanhei, do Centro de Operações -

COC do navio, o lançamento e execução das primeiras missões, visualizando
os engajamentos, chegadas e saídas dos F-5E e também dos F-14A, visando
alguns “acertos de última hora”; tudo conforme planejado.
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Pelo HAWKEYE E-2C, já tínhamos contacto radar com os F-5E ao
saírem de SC, ainda cruzando a Marambaia, que denominei de “Sand Strip”,
pois o nome real era bem difícil para os americanos pronunciarem...

Para treinamento dos F-14A, as soluções de tiro, com os mísseis
PHOENIX eram previstas ser obtidas a 75 NM e com SPARROW a 15
NM, em média.

Chegada a minha vez... Briefing do nosso elemento; Capt Fred Lewis
e eu como Líder e o XO (Imediato) do VF-84 com o RIO (Radar Intercept

Officer) mais sênior como Ala.
Detalhamos bem os procedi-
mentos, pois eu era o “novato”
ali, tendo o briefing a duração de
cerca de 01:45h.

Passagem no Equipamento
de Voo para nos equiparmos,
volta à Sala de Briefing para update
das info de WX. Antes da saída
o famoso “Hi Jack”1...

Passagem também na Sala
da Manutenção (Casa de Pista)
para cheque das condições das

aeronaves. Voaríamos o 201, o avião do CAG!
Saída para o CONVOO, já com capacetes na cabeça, como

regulamentar, mas curtindo o dia ensolarado, com a brisa marinha acrescida
ao vento relativo dos 20 KT do navio, a ser acelerado para 30 KT no
inicio das catapultagens.

La estava o “nosso” 201; imponente e guarnecido pela sua equipe de
manutenção, com seus casacos-coletes coloridos, onde a cor denota a
função/especialidade; Marrom para Manutenção/Parking, Verde para
Manutenção, Púrpura para Abastecimento, Vermelho para Armamento,
Amarelo para Orientadores de Táxi e Branco para Safety/Oficiais de
Catapulta, basicamente.

Uma rápida inspeção na máquina, acompanhados pelo mecânico da
aeronave, em nosso caso um veteraníssimo com graduação equivalente a
1o Sgt. Interessante essa integração pilotos x mecânicos na US NAVY; eles
se conhecem bem e isso gera um nível de confiança muito grande.
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O navio quase não balançava, apesar de sua velocidade de 20 KT e
de algumas ondas no mar. Tanto melhor, pois na volta o recolhimento
seria mais tranquilo.

Ao subir ao cockpit, não pude deixar de sorrir ao me lembrar de um
fato, até hoje sempre recordado pelos meus colegas de turma e amigos,
Pinheiro “ZEGA”, Ariovaldo “ARI” e Cianflone “BAMBINO”... Anos
antes, servindo em SC, durante a passagem do porta-aviões USS
AMERICA pelo Rio, fomos a bordo, com ele ancorado na Baía de
Guanabara.

Guiados por um dos oficiais, subimos no dorso de um dos F-14 – o
bicho é grande mesmo... – usando a escada lateral, retrátil, do próprio
avião. Na hora de descer, troquei os pés nos últimos degraus e quase2

perdi o equilíbrio, resolvendo pular para o CONVOO. Pronto; foi o bastante
para eles se divertirem e dizerem, o que dizem até hoje, que eu “caí de um
F-14”...

E ali estava eu, todo equipado, subindo em um F-14, para voá-lo,
desta vez. Melhor não cair...

Início dos procedimentos. Um check-list extenso, mas de sequência
bem lógica, e que eu treinara e mentalizara exaustivamente nos últimos 2
dias. Sem problemas.

A US NAVY adaptou alguns poucos F-14 para voos com tripulantes
não operacionais na máquina, passando alguns controles/funções para a
cabine da frente. Como a Wing estava em um cruzeiro operacional, nenhum
dos aviões a bordo tinha esta adaptação e eu teria que me safar (na
linguagem naval) naquele mesmo, e daí o extenso/intenso treinamento
que me deram. E não daria para fazer besteiras, tripulando uma aeronave
daquelas, a bordo do USS NIMITZ, e voando com o CAG.

Prontos. INS alinhado com a plataforma do navio, os vários sistemas
auto-checados (BITE). Partida dos motores, bem simples. Canopy fechado
e já deu para sentir o ótimo ar condicionado, mesmo sem estar em voo3.

Iniciamos o táxi para nossa catapulta de lançamento, a de proa, a
direita, starboard para a Navy e boreste para a nossa MB, guiados pelo pessoal
de CONVOO; um “ballet” bem coordenado, com sinais visuais de braços,
rápidos e precisos. O steering é bem sensível e preciso, sendo bem fácil
posicionar a aeronave para onde se é dirigido.
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Na catapulta. Aeronave em posição e sendo engatada no sistema da
catapulta pela bequilha. Asas “abertas” a frente (20 graus) com flaps em
posição AUTO DWN; posição de lançamento (DEP). Configuração muito
bem conferida, pois é verdadeiramente crítica para muita aceleração, em
pequeno espaço e baixa velocidade.

O pessoal da catapulta vem com uma placa onde está anotado o
nosso peso de lançamento, anteriormente calculado e informado a eles,
que nos mostram, para um ultimo cross-check; correto, 60.000 lb.

Temos clearance para lançamento e fazemos um último cheque de
comandos de voo.

Prontos. Uma continência para o Oficial
de Catapulta, cabeça colada no assento,
olhando a frente, FULL POWER, mão
esquerda no console atrás das manetes e a
direita no colo, logo atrás do manche,
evitando-se assim reduções de motor ou
cabradas de manche indevidas, pela
aceleração da catapultagem.

WOOOW... Lá fomos nós. Olho no
velocímetro e no index da velocidade pré-
computada de sair do CONVOO; se não
atingida, ejeção... pois a aeronave vai afundar
e, principalmente à noite, o impacto com a
água é muito rápido.

Voando. Curva à direita/boreste, livrando a trajetória do navio, e
nariz para cima a cerca de 20 graus de pitch, acelerando para 350 kias,
tirando o PC ao passar 300 kias.

O Ala é lançado quase que simultaneamente e já reúne em uma
posição de Ala Tática/Fighting Wing (20/60 graus).

Dia super claro, CAVOK, sobre um mar muito azul. O coração não
pode deixar de bater super rápido; estou voando um TOMCAT, finalmente!

Vetorados pelo navio, tomamos um rumo que nos levará ao nosso
reabastecedor, neste caso um A-7 CORSAIR, com 2 grande tanques
subalares, sendo o da asa direita pod de REVO.

Avistamo-lo de longe, a 20.000 ft, nos posicionamos às 5h do mesmo,
em Posição de Observação, onde, por sinais visuais, somos liberados para
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o REVO. O normal é receber o que se consumiu no lançamento, já
previamente acertado. Se for a mais, cada dedo indicará 100 lb.

O Probe do F-14 é escamoteável, à direita do para-brisas, e a Drogue/
Basket do pod do A-7 é similar à do KC-130. Plataformas bem estáveis,
tanto reabastecedor como recebedor, com alta razão de transferência de
combustível.

Terminado, passamos ao lado do A-7 e com um “click-click” no rádio,
nos despedimos; nenhuma palavra trocada. Silêncio rádio!

Subimos para 35.000 ft fazendo contacto com o AEW, um E-2C
HAWKEYE do USS NIMITZ, que fora lançado bem anteriormente,
posicionado ao Sul da Ilha Rasa, fora das subidas IFR da TMA RIO, e que
seria o nosso controlador para a interceptação e monitoramento dos
combates com os F-5E do 1o GpAvCa, decolados de SC.

Eles nos passavam todos os seus tracks, via data link, e nos
mantínhamos sem emitir nada pelos nossos radares, evitando detecção
eventual pelos “adversários”.

Abrimos em Linha de Frente Tática/“Combat Speed - Double Attack”
com o Ala uns 10 graus atrás, do lado contrário à ameaça, já detectada a
cerca de 75 NM.

Aceleramos para MACH 1.2, ligamos os radares e iniciamos nosso
ataque com mísseis (BVR) AIM-7 SPARROW, tivemos identificação
positiva dos alvos, por meio do TISEO (TV INFRA RED SENSOR
ELETROPTICAL), obtendo solução de tiro a cerca de 17 NM.

Nesse cenário, teríamos aberto a formatura, verticalmente, para
separar bem os alvos, nos beneficiando da facilidade de manutenção de
contato visual entre os F-14, devido ao seu tamanho, e à possibilidade de
manobra no plano vertical, pela sua potência e manutenção de energia.

O dog fight com o TOMCAT procura explorar sempre o uso de BVR
AIM-7, mais próximo com AIM-9, mantendo alto nível de energia,
manobrando-se muito no plano vertical. A opção seria pelo uso do AIM-
9L/M SIDEWINDER, tendo parâmetros para tal, ou o canhão M-60 20
mm.

Em nosso caso, conforme havíamos definido nas reuniões anteriores
à Operação TOPEX, não teríamos engajamento “livre para manobrar”.
Os F-14 fariam o uso de seus AIM-7 e AIM-9, na fase inicial do engajamento
e entrariam em curva defensiva, sem manobras de última instância, para
que os F-5E executassem ataques sequenciais.
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Assim foi feito. Curva apertada e observando os F-5E fazendo seus
ataques e reposicionamentos, por cerca de duas curvas de 360 graus.

Interessante como o F-14 fecha a curva, sem buffet, mantendo alta
carga G e alto nível de energia também. Se fosse o caso, poderíamos fazer
uma espiral defensiva ascendente, que é uma das manobras clássicas dele.

A visibilidade para o setor traseiro é ótima e o cockpit amplo dá muito
conforto para se girar o corpo, de um lado pra outro, mesmo com carga G.

Os F-5E fizeram bons passes e filmes de gun camera, sendo que mais
tarde um poster de um desses passes me foi oferecido de presente pelos
colegas do Grupo. Lembranças.

Isso terminado, comandamos reunião, os F-5E se aproximaram e
passamos para a ala deles, para o que viria...

Eu havia combinado com o pessoal do SRPV 3 (Serviço Regional de
Proteção ao Voo do Rio de Janeiro), uma coordenação com o APP RIO,
fazendo sobrevoo a 1.500 ft do litoral do Rio, da boca da Barra ao Recreio
dos Bandeirantes e regresso, livrando então a área pelo setor do VOR
MARICA, com proa do navio, mantendo essa baixa altitude, passando ao
controle do AEW quando afastado das Subidas IFR da TMA, e sendo
recolhido a bordo.

Na ala dos F-5E eu perguntei, em claro e bom Português, quem eram
os pilotos, e pude perceber a surpresa deles, ao me dizerem que eram o
Maj Cianflone “BAMBINO” (meu amigo e colega de turma) e o Ten Yuan
(bom colega do 1o ESQD).
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Lá fomos nós no sobrevoo, vendo aquele belíssimo cenário, sendo
que na volta o Ala se afastou e subiu, tirando umas fotos nossas com o
Pão de Açúcar ao fundo.

Em Maricá os F-5E abandonaram para SC e nós colocamos proa
Sul, para contatar o AEW e subir. Feito o contacto, subimos para 35.000

ft e tomamos a proa do NIMTZ, a cerca
de 100 NM dali.

Nivelados e agora em Ala Tática, à
Mach .95, o Capt Fred Lewis me
perguntou se eu queria “voar mais
rápido”... lhe disse que sim... e com AB
ZONE-FIVE (full) picamos um pouco a
aeronave e aceleramos... à Mach 2.3!

Serviu para aliviarmos o peso de
recolhimento pois ainda estávamos
relativamente pesados. Chegamos sobre
os navios a 5.000 ft, circulamos descendo
e entramos no tráfego de recolhimento a
800 ft/300 kias.
Pilofe ao passar pelo navio, 60 graus de
BANK, WINGS FWD a 20 graus. Com
asas niveladas, descer para 600 ft, LDG
DWN, FP FULL, HOOK DWN, ON
SPEED, no través da popa, a 1,2 NM
aberto lateralmente, 15 AOA (Angle of
Attack) e assim curvando Base, a 450 ft a

90 graus, e na Final a 380 ft. Final 15 AOA - info ACFT TYPE NUMBER,
BALL e FUEL QTY.
A velocidade na faixa de 140 kias, menos os 20-30 KT do navio e vento
local de 10 KT, resulta em uma velocidade de cerca de 110-100 KT em
relação ao navio, mas isso é secundário; o AOA é a referência maior.

Foco na atitude da aeronave, manter a rampa pela BALL e rigoroso
alinhamento.

Atenção às instruções do LSO (Oficial Sinalizador de Pouso) para
correções de trajetória e atitude.
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NUNCA nem pensar em fazer flare/arredondar... voar o avião para o
CONVOO.

BANG... no CONVOO... MIL POWER (para já ter os motores
acelerando em caso de arremetida)... HOOK engajado... IDLE POWER...
estamos em casa. O pessoal de orientação de CONVOO corre para nos
guiar e sairmos da área de pouso, pois 45 seg atrás vinha o nosso Ala.

HOOK UP, WINGS FULL recolhidas atrás, RADAR re-checked OFF
e calçados em nosso espaço de estacionamento, no CONVOO bem cheio
de aeronaves, no que eu sempre vi e constatei como um “congestionamento
controlado”.

A comando do mecânico, liberado corte dos motores abrindo o canopy.
Última sequência de check-list e BAT OFF; colocamos o nosso “Big Cat”, o
201 do VF-84, para descansar; o novo ciclo de voo começaria 01:30h
depois... e aí seria então outra estória.

Descemos ao CONVOO – eu não caí dos degraus4 – e o Capt Lewis,
com seu característico largo e franco sorriso, vem até mim e mesmo com o
nosso pesado equipamento de voo e capacetes, me dá um forte abraço e
diz: - Rocky, congratulations, mission accomplished!

Fomos para a Sala de Manutenção (casa de pista), relatórios
preenchidos sem panes, e seguimos para a Sala de Briefing do VF-84, onde
uma calorosa recepção me foi dada por todos, com fotos e diploma de
JOLLY ROGERS honorário, seguido de um debriefing com o LSO;
recolhimento com grau “3 OK”. Afinal, o Capt Lewis era um dos mais
voados em F-14 da US NAVY.

Eu voara o meu caça dos sonhos, o F-14A TOMCAT.

P.S.: Aqui, vale um esclarecimento:
Quando recebi a “Mensagem a Garcia”, como Adj de Op da 2a FAT,

de, em pouquíssimo tempo, viabilizar a participação da FAB na Operação
TOPEX, parti com tudo para fazer o que fosse preciso.

Contatei diretamente as partes e pessoas envolvidas, me fiando mais
no conhecimento e ação das pessoas e não em burocracia. Isso fez com
que em algumas partes do caminho, comunicações não fossem devidamente
feitas e informações não fossem totalmente passadas. Até hoje me pergunto
se a missão sairia se assim não tivesse sido...
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Resultado; alguns oficiais mais antigos, na área da, então, DEPV,
não foram cientificados de algumas coisas, ficando bem contrariados, e o
Ministro da Aeronáutica de então ficou sabendo da Operação quando viu,
no Jornal Nacional, o sobrevoo dos F-14A e F-5E no litoral do Rio...

Eu fiquei sabendo disso somente no ano passado, na Reunião de 40
anos de formatura da minha turma na AFA, por um colega-amigo de turma,
Maj Brig R1, que servia no CINDACTA naquela época, e que “livrou o
meu pescoço”, que estava sendo furiosamente reivindicado por um irado
oficial, bem mais antigo... TKS ZEGA!

Mas a Operação TOPEX foi um sucesso!
Finalmente... Na realidade aquele fora o meu último voo de Caça.

Após 12 anos na Caça, “fechar com
chave de ouro” assim, eu jamais poderia
imaginar... lembrança que ficou nas
fotos, no coração e na alma. BYE BYE
BABY!

1"Hi Jack”: Na sala de briefing do VF-
84 no USS NIMITZ havia uma urna presa
à parede, com os ossos do Ensign (2o Ten)
Jack, um jovem piloto do ESQD que, em
combate com os japoneses na 2GM, ficou
ferido, 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 o voo, saúdam-no com um
“Hi Jack”... Assim o é. Assim é a lenda.

2 N.R.: Considerando que fui citado como testemunha do fato, tenho que
questionar este “quase”. Entretanto, cada fato tem suas diversas versões e a própria
realidade. Assim deixo o “quase” a critério do Autor, asseverando que o assunto
será objeto de discussão no próximo SIPRI (Simpósio Internacional de
Procedimentos Inúteis), com a participação do ARI e do BAMBINO.

3 N.R.: Creio que este comentário se destina aos pilotos de F-5E em Alerta
na BASC no verão, que, só porque alguém, nos anos 80, entortou o canopy ao

Capt Fred Lewis e Rocky com
eq. de voo.
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taxiar muito rápido, passaram a ter que taxiar com o canopy fechado, com a cabine
a 60 graus+. Como o ar-condicionado no F-5E só funcionava bem após os
motores estarem a 100%, durante a decolagem surgia uma nuvem de vapor
d’água ao redor do piloto,  que assustou alguns “novinhos”.

4 Isto também será questionado no próximo SIPRI, por falta de

comprovação com imagens.

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

Zega
Errata da edição 119
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