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ensagem da DiretoriaM
Prezados amigos, nobres pilotos de caça,
No próximo dia 22 de abril temos um encontro marcado, em espírito

ou de corpo presente, em Santa Cruz para reverenciarmos nossos heróis
de guerra, nossos precursores e nossos mestres nessa tão querida lida da
aviação de caça que tanto amamos.

Como já dissemos certa vez, a despeito do código rádio que cada um
de nós tão orgulhosamente utiliza no dia-a-dia, todos carregamos em nosso
corpo o DNA dos JAMBOCKS que um dia se apresentaram volun-
tariamente para defender a Pátria e nos legaram a doutrina e a garra do
guerreiro do ar brasileiro.

Mister se faz, principalmente para os oficiais mais jovens, ir ao campo
sagrado de Santa Cruz, no histórico hangar do Zeppelin, ver as assinaturas



2

22 de abril
Dia da Aviação de Caça
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.

02 de maio
   1945 - Voada a última missão de
    guerra do 1º GAv Ca no Teatro
    de Operações da Itália.

gendaA

de Adolf  Galland e Pierre Closterman gravadas na parede e sentir pulsar
em cada canto das instalações a história que nos foi legada.

Se hoje é difícil, imaginem a mais de 70 anos atrás. E se eles
perseveraram e venceram, se outros tantos que os seguiram também
perseveraram e venceram, não seremos nós que agora haveremos de
fraquejar.

Nobres companheiros, cumprimentemo-nos uns aos outros,
reverenciemos nossos heróis, renovemos nossos compromissos de lealdade
e camaradagem, porque o futuro é brilhante e a vitória certa.

Salve a aviação de caça brasileira. Salve a Força Aérea Brasileira.
Salve nossa pátria amada Brasil!

04 de maio
1976 - 1ª missão de REVO no
Brasil. Tripulação do Gordo (KC-
130H FAB 2462): Ten. Cel. Wil-
son Freitas do Vale (Cmt do
Grupo) e Cap. Bernardino Adalto
de Paiva Neto. Jambocks: Ten.
Cel. Carlos de Almeida Baptista
(Cmt do 1o GAvCa), no F-5E
4828 e Ten. Cel. Sérgio Ribeiro
no F-5E 4854.”

09 de maio
1954 -  Último voo do P-40K
(FAB 4035), em voo de expe-
riência no qual faleceu o piloto,
Cap. Flávio Argolo, devido a falha
estrutural da aeronave. Voo este
realizado em Canoas no 1º/14º
GAv.

22 de maio
1953 - Primeiro voo de Gloster no
Brasil.
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apo-RádioP
Assuntos Gerais e de Administração

1 - Boletim digital

P   or favor, encaminhem críticas e sugestões a respeito da publicação
   digital pelo nosso e-mail <popopo@abra-pc.com.br>.

2 - Palestras coordenadas pela ABRA-PC

N   o dia 14 de março, o Ten Brig Ar Egito realizou no INCAER uma
     excelente palestra, versando sobre a reestruturação do Comando

da Aeronáutica.
A ABRA-PC pretende continuar a coordenar palestras de cunho

similar ou operacional, para atualização dos nossos associados. Por favor,
encaminhem suas críticas e sugestões de temas pelo email: <popopo@abra-
pc.com.br>.

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

C  riado pela ABRA-PC em 11 de março de 2003, com base em doação
         do “MIKE MIKE” (Brig Magalhães Motta) à
ABRA-PC,  o PPMM visa estimular o estudo e a pesquisa
de assuntos referentes à Aviação Militar de Combate.

Todos os trabalhos encaminhados até 31 de
dezembro foram analisados pela Comissão julgadora e
considerados de excelente nível e interesse operacional.
Sagrou-se vencedor o trabalho “O HMD e a consciência
situacional do piloto de F-5M em cenários de combate
visual”, cujo autor receberá o prêmio correspondente
durante a Festa da Caça.
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4 - “ABRA-PC Notícias”

S  im, “ABRA-PC NOTÍCIAS”, este
é o nome formal do nosso infor-

mal “Boletim”. Para conhecimento de
nossos associados, informamos que a
ABRA-PC providenciou a encader-
nação de todos os números da nossa
publicação bimestral, resultando em
dez volumes, que estão à disposição de
todos para consulta e gáudio.

Primeiro REVO de F-5

com o KC-390

E  m 18 de fevereiro de 2017, um Elemento de F-5 realizou testes de
   Reabastecimento em Voo com a aeronave KC-390.

Foto da Efeméride: Primeiro REVO de F-5 no KC-390 - 18fev17
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E-mail de 18 de dezembro de 2016
PPI <ppi@gaveaskywalkers.com.br>
História: 18 de dezembro de 1943 - Criação do 1o Grupo de Caça.

R  ecordando:
Em 1968, depois de dois anos de Instrução na Sorbonne, eu era

Operações do Jambock e em conversa informal com o Cmt da Base, Cel
Galvão, mencionei que o Grupo estaria completando 25 anos de criação
nos próximos dias.

Comandava o Grupo Hugo P. C. Marques e os Esquadrões, Beto
Baltar (Jambock) e Carlos Baptista (Pif Paf).

O Cel Galvão se surpreendeu e até comentou, “- Mas 22 de abril
está longe!”. Eu então lhe mostrei o documento de criação da Unidade.
Recordo de ele dizer que, desde que se lembrava, nunca se havia
comemorado essa data e que sequer ela era do conhecimento geral.

Ele decidiu então fazer uma solenidade no monumento do P-47,
pelo que recordo, restrita ao pessoal do Grupo, e eu sugeri que se fizesse a
leitura de Boletim de criação e se hasteasse a flâmula do Grupo.

Como os veteranos na época não frequentavam a Base (os motivos
são do conhecimento geral1), eu sugeri que se convidasse o Betinho Espírito

Mensagem recebida pela ABRA-PC
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Santo para fazer o hasteamento. E assim se comemorou o 18 de dezembro,
creio que pela primeira vez.

Nota: Adalberto (Betinho) do Espírito Santo foi do Curso de Sargento
Aviador e não tendo tido sucesso, tornou-se Especialista de Armamento.
Como tal, ele foi para a Itália com o Grupo de Caça. Na volta, foi
promovido a 2o Ten e assim permaneceu até a RR.

Foi uma figura folclórica no Grupo. Um negão enorme, bom de briga.
Dizem que na Lapa antiga, ninguém se metia com ele.

Quando os Aviadores chegavam em SC eram mais modernos que ele
e, na promoção a 1o Ten, era tradicional a brincadeira de exigir do Betinho
continência.

E ele levava na esportiva. Mas ouvi estória de que o Onça (CAC
Menezes, Caçador de 57) encheu tanto o saco dele que ele o levantou pela
gola e disse qualquer coisa que abriu o sorriso do Onça e a gozação parou
ali.

Na foto abaixo, aparecem Raposo, Salazar, Betinho (já estava na RR)
e Carlão. Os fungos quase acabaram com o slide, quando eu vi, já era
tarde.

Essa foto, com o Betinho ao
centro, foi tirada no churrasco de
encerramento do ano de 1968,
com o Grupo ainda no Hangar do
Zeppelin.

O Carlão comandava o Pif
Paf  e perdeu a Taça Eficiência pro
Baltar no Jambock. Não ficou
muito satisfeito e derramou chope
no Troféu.

O Espírito Santo sempre foi
convidado para os eventos do
Grupo até falecer. Ele era o único dos ex-graduados da Itália que não era
da turma do Rui, quando este comandava a Base.

Sintam-se à vontade para dar destino a esse texto. Eu estou indo pra
Dubai amanhã e, ao imprimir o cartão de embarque, me toquei da data, 18
de dezembro!. Isso, me levou a escrever sobre o episódio.

N.R.: Aguardamos os comentários dos nossos demais Associados
sobre a primeira comemoração do aniversário do 1o Grupo de Caça no dia
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18 de dezembro de 1968. Aparentemente, pela leitura do e-mail do Cel
Paulo Pinto, também foi a primeira vez que foi feita a Solenidade do P-
47, que hoje em dia é normal e inicia as comemorações no dia 22 de abril.

1 Vários Veteranos foram cassados em 1964 e o Brig Nero Moura se recusou a comparecer à BASC
enquanto todos não foram anistiados em 1979.

Clássicos da

Aviação de Caça

I   ntencionalmente em branco neste Boletim. Aguardamos sugestões de
nossos Associados quanto a aeronaves para serem incluídas nesta

Seção.
<popopo@abra-pc.com.br>.

Demonstrativo Financeiro
Resumido

Saldos em 31 de março de 2017
Saldos ABRA-PC
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                    34.573,82
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO             108.751,82
Subtotal recursos ABRA-PC 143.325,64

Média das Receitas e Despesas
Média das Receitas               18.371,05
Média das Despesas de Custeio     4.823,81
Média de Despesas Eventuais        616,69

Fundos Especiais (*)
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     3.210,88
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)   78.909,73
Subtotal dos Fundos Especiais    82.120,61

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

ara refletirP

Distintivo de
Operacionalidade da

Aviação de Caça
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Meu voo de
P-51 Mustang

Em março de 2016 comecei a planejar uma viagem para a Europa,
com previsão para o mês de outubro. Tive um insight e comecei a procurar
na internet Spitfire flight na Inglaterra.

Achei alguns lugares no interior do país, e o que me pareceu
mais seguro e organizado foi a Boultbee Flight Academy
(boultbeeflightacademy.co.uk) que, além de ser no sul da Inglaterra, o que
possibilitaria o voo sobre o Canal da Mancha, foi palco de vários combates
aéreos da Segunda Guerra Mundial.

Em abril fiz contato com eles e, para minha surpresa, o calendário de
voos do Spitfire já estava lotado até o início de novembro. Mas consegui
uma vaga para voar o P-51D Mustang. Eles contavam com dois Spitfires
duplo comando, dois Spitfires mono e um Mustang com um assento atrás
do piloto, porém sem painel nem comandos.

orum nº 62F

O P-51D Miss Helen, com 10.5 vitórias aéreas na
Segunda Guerra Mundial.
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Em maio tive que fazer o pagamento integral, sob pena de perder
minha reserva.

O Mustang inicialmente escalado era o Shark, um P-51 que foi
produzido ao final da guerra e não chegou a entrar em combate. Para minha
sorte esse Mustang teve alguma pane e conseguiram outro Mustang para o
meu voo.

Agora eu iria voar em uma rara peça da história, o “Miss Helen”, P-
51D que entrou em combate em dezembro de 1944, tendo obtido 10.5
vitórias aéreas nas mãos do Capitão Raymond Littge, incluindo um Me-
262; excelente notícia para mim.

“As asas, motor e trem de pouso já foram trocados”, confidenciou o
piloto, “mas quando você toca a fuselagem e a empenagem, são as mesmas
que voaram na Segunda Guerra”.

Dia 01/out/16 inicio a viagem para Londres. No dia 04/out, após
mandar minha mulher e minha mãe às compras, embarquei no trem rumo
ao Goodwood Aerodrome, na cidade de Chichester (sul da Inglaterra). A
Boultbee é localizada em um hangar em um campo de grama, que ainda
preserva as características da época da Segunda Guerra.

Cheguei ao hangar às 09hs da manhã, como combinado. O Operações
da escola me levou para dentro do hangar e fiquei algum tempo apreciando
os quatro Spitfires e o Mustang. Confesso que foi um momento único
entrar em um hangar com essas aeronaves de caça tão bonitas, raras e bem
cuidadas.

Vista do hangar da Boultbee.



12

Aproveitei para entrar na nacele do Mustang e do Spitfire, que ainda
preservam seus painéis exatamente como eram ao final da guerra. Os
equipamentos são modernos, mas os mostradores ainda são daquela época.

Recebi os briefings iniciais e fiquei aguardando a chegada do piloto
que voaria comigo. Receberam os briefings mais quatro senhores, com idade
entre 70 e 80 anos, que iriam voar nos Spitfires.

Somente eu iria voar no P-51 naquele dia. Os ingleses não dão muita
atenção ao Mustang.
O Spitfire é um ícone
nacional da Inglaterra,
e a ele sim dão muito
valor.

Aviões para fora
do hangar. Os Spitfires
começam a decolar e o
Operações vem falar
comigo: “- O piloto do
Mustang se atrasou, só
vai chegar às 13h. Quer
seu dinheiro de volta?”
Respondi: “- Vim do

Brasil até aqui, o tempo está bom e eu tirei o dia todo só para esse voo.
Não saio daqui sem voar esse Mustang”.

No final, foi ótimo o piloto se atrasar. Fiquei mais tempo observando
de perto a movimentação dos Spitfires decolando e pousando.

Almocei e o piloto chegou. Era um piloto civil da British Airways,
que trabalhava metade do tempo na companhia e metade do tempo na
Boultbee. Tinha 200hs de Spitfire e 70hs de Mustang.

Me amarrei no pequeno assento traseiro do P-51 e fiquei aguardando
o piloto, que estava conversando com o Operações.

Outro ponto positivo do atraso do piloto foi que o Operações resolveu
me dar um agrado e perguntou se eu aceitaria que o Spitfire voasse na
nossa ala após a decolagem (o voo de formatura é muito mais caro). É
claro que aceitei na hora. A sorte estava ao meu lado.

Aguardamos o passageiro do Spitfire se amarrar e preparei minha
câmera para filmar a partida do Packard-Merlin V-1650, com 1.380 HP.

Amarrado no
pequeno espaço

atrás do
assento do piloto.
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Leve estremecida no avião e o motor estabilizou em uma suave marcha
lenta. A sinfonia do V-12 tomou
conta da nacele, anunciando toda a
potência daquele puro sangue.

Taxiamos e checamos o motor.
Alinhamos na pista de grama, com
o Spitfire na ala esquerda. Canopy
fechado, aceleramos e rapidamente
decolamos (uns 400m de pista eu
estimo).

A decolagem foi isolada.
Iniciamos leve curva à direita
aproando o Canal da Mancha e
aguardando a reunião do Spitfire.

Graciosamente o Spitfire reuniu e iniciamos pernas de oito até 45° e
alguns escalonamentos. Tudo filmado com a GoPro.

Sobre o Canal da Mancha dispersamos do Spitfire. Uma camada de
nuvens de 3/8 entre 4.000 e 6.000 pés deixava o voo ainda mais prazeroso,
possibilitando loopings e tonneaux no meio dos flocos, aumentando a sensação
de velocidade e manobrabilidade do Mustang.

Em meio à sequência acrobática solicitei ao piloto que sobrevoasse
os “White Cliffs”, aquelas falésias brancas que são visíveis nas cenas de
filmes que retratam a batalha da Inglaterra. Nesse momento minha
imaginação desenhou uma arena de combate entre muitos Spitfires e Me-
109 em 1940...

Corrida de decolagem. Notar Spitfire
alinhado e leme do Mustang defletido à
direita compensando o torque do motor.

Pernas de oito com o Spitfire na ala,
sobre o Canal da Mancha.
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Sensacional voar
na área onde ferozes
combates aéreos fize-
ram história. Não foi
possível ver o litoral da
França devido à camada
de nuvens.

Chegando ao final
do nosso tempo de voo,

sobrevoamos o aeródromo onde operou o esquadrão de Spitfires do Douglas
Baden durante uma época da Segunda Guerra e retornamos para
Goodwood.

Entramos no tráfego e pousamos suavemente na pista de grama. O
Spitfire já havia pousado, pois seu passageiro de 80 anos de idade havia
passado mal. Nosso voo durou exatamente o combinado: 20 minutos.

Demorei a sair daquela nacele, já sentindo saudade do ronco do V-
12. Desci do avião e demoradamente me despedi da “Miss Helen”. Retornei
à Londres em êxtase, vendo os filmes do voo.

Alguns me disseram que é um “quadrinho para a vida toda”, outros
que é a “realização de um sonho de caçador”.

Para mim foi um momento inesquecível,
histórico, quadrinho, realização de sonho de
criança. E esse quadrinho, ou sonho, só foi
possível porque as autoridades civis europeias
e americanas permitiram o voo “de saco” em
aviões da Segunda Guerra Mundial de uns 15
anos pra cá.

Não sei até quando será permitido. Se
alguém estiver interessado em saber mais
detalhes, estou à disposição no email

procopiof5@gmail.com.

Senta a Púa!
Brasil!

Fernando Procópio dos Santos – Ten Cel Av
Piloto de Caça em 1999 no 2o/5o GAv, no CATRE em Natal

Históricos “White Cliffs” da costa sul da Inglaterra.
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A minha apresentação em Anápolis foi em 22 de outubro de 1973,
mas só comecei a instrução terrestre em março de 74, o simulador no
início de abril e os voos em meados de maio. A disponibilidade dos “biplaces”
se restringia ao 4900 e ao 4902, mais que suficiente para a instrução dos

três mosqueteiros, eu (JG26), o Peixe Lima
(JG25) e o Fernandes do Valle (JG27).

Porém, havia o Peixotão (JG23),
recém-nomeado Comandante da ALA,
completando a sua instrução e outras
autoridades de fora da Unidade Aérea, que
foram autorizadas a voar o Mirage. Por isso
o “début” do Jaguar 26 só pôde ocorrer em
11 de junho de 1974 no F103D 4900.

 Comecei voando com o Bins (JG02) e fiz o cheque com o Starling
(JG06). O Frota (JG03), o Blower (JG07) e o Villaça (JG08) foram os
outros Dijon Boys que me deram
a instrução no pré-solo. Com o
Trompowski (JG05) só comecei a
voar na fase operacional. Não tive
instrução com o Jaeckel (JG04), que
foi transferido no fim de 73 e o
Antônio Henrique (JG01), que
passou o Comando da ALA no início
de 74.

Àquela época, fazíamos o
cheque e imediatamente saíamos
para o voo solo na mesma aeronave. Havia uma torre móvel, montada em
uma Kombi, com vários recursos, entre eles, de rádio VHF e uma bolha

O solo

esperado

do Jaguar alado
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sobre o teto que permitia
uma excelente visibilidade
em torno dos 360° da
viatura.

Nessa Kombi fica-
va o instrutor que iria
supervisionar o voo e que,
normalmente, era quem
tinha feito o nosso cheque
para o solo. A sua função,
primordial, era corrigir

falhas na aproximação para o pouso. Uma vez feito o solo de “biplace” e
sem nenhuma restrição do supervisor, o solo no “monoplace” já estava
programado para o voo seguinte.

Não tínhamos um lago para o lâche, o banho foi mesmo com a viatura
dos bombeiros e o canhão a toda pressão querendo me acertar. Apesar do
banho, dos cumprimentos e da festa do solo, o voo seguinte no Mirage
IIIEBR, era o mais esperado.

Foram três dias entre os
solos. Se fiquei ansioso? Claro
que fiquei! Visitei o simulador
algumas vezes repassando os
procedimentos que iria fazer.
Mas, bastou vestir o equipa-
mento de voo, para a tão prego-
ada frieza de raciocínio se fazer
atuante e não deixar a ansiosa
vontade de acertar atrapalhar.

Na sexta-feira, 14 de junho
de 1974, eu fiz o meu solo no F-
103E 4910. Foi tão desejado, que
quando veio, foi como um gozo
de prazer com a mulher amada.
Para quem, alguns anos antes,
sonhava em ser um piloto de
caça, o momento de voar uma
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aeronave de apenas um lugar, um caça puro sangue, foi único e realizador,
ainda mais sendo o primeiro supersônico que se incorporava à aviação
militar brasileira.

Afinal! Afinal! Afinal! O grande dia chegou! Fui para o avião e
como toda a externa, você dá aquela olhada geral ao se aproximar. Sobe a
escada, coloca o capacete no para-brisa e ligo a bateria. Aciono o flap de
mergulho, confiro a pressão hidráulica em zero, desligo a bateria e desço
para fazer a “externa”. A novidade era o dopler, o cone radar e a pressão do
seu acumulador, em torno de 22,5 psi.

Ao retornar à nacele, ainda na escada, faço algumas verificações no
interior, sendo a principal, os pinos da cadeira de ejeção instalados.

O cheque interno, bastante lógico e amigável, começa da direita para
a esquerda e é de fácil assimilação, apesar de ser um pouco mais complexo
por seu maior número de itens devido, principalmente, ao Radar e ao sistema
de navegação Doppler.

A partida se restringe ao console esquerdo, onde estão as bombas, a
ignição e o botão de partida. Uma vez comandado o starter, o micro turbo
entra em funcionamento, gerando pressão de ar para movimentar o reator
e as velas da ignição são acionadas. Aos 7% de RPM (melhor aos 9%), tiro
a manete de off para idle e monitoro a partida até o motor se estabilizar em
torno de 34,5% de RPM.

Após ligar tudo, também, da direita para a esquerda. Faço o cheque
do amortecedor de arfagem, confirmado pelo mecânico e inicio o táxi.

Durante o táxi, evito rotações entre 59% e 72% de RPM para não
danificar a embreagem do gerador. Como as curvas são feitas com o auxílio
dos freios, logo sinto a diferença entre as duas aeronaves. O “mono” mais
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pesado e o “bi” com a bequilha mais para trás, causavam uma pequena
alteração na maneira de conduzir e que, mais tarde, não mais se fazia
notar.

Antes de entrar na pista checo os comandos, cintos e suspensórios e
baixo a viseira. Já em posição, algum
cheque a mais como o alinhamento da
boule com o rumo da pista, o horizonte
reserva em -4°, a transferência de proa,
no caso do “mono”, e finalizo os cheques
para a decolagem.

Tudo pronto levo a manete a plena
potência seca, sento nos pedais a segun-
da pressão de frenagem e a 650° de
temperatura de exaustão, com todas as
luzes apagadas, solto os freios. Ato
contínuo abro a PC (Pós Combustão),
balaiou parou (do francês balayer, a RPM
oscila e estabiliza nos 100%), completo a
PC para MAXI (máxima), luz amarela da
PC acesa inicio a corrida de decolagem.
Confiro a velocidade ao passar pela marca

de aceleração na pista e, com o manche, mantenho o alinhamento até
próximo da rotação.

A 25 nós antes da velocidade calculada para a rotação, inicio a pressão
no manche de maneira a atingir 12° positivos de boule e sair do solo em
torno dos 187 nós. Essa atitude é mantida enquanto freio as rodas e recolho
o trem de pouso. Os 300 nós chegam rápido, deveria cortar a PC, mas
continuo embalando. Agora posso “enfunchar” o auto-comando e o
amortecedor de arfagem (em francês enfoncer, termo usado para acionar,
empurrando os interruptores para dentro). Ligo o souris (rato, apelido do
cone de choque), o IFF (identificador amigo/inimigo) e aguardo os 450
nós para incrementar a subida.

A subida com PC MAXI é impressionante, a referência é o pé no
horizonte. A razão está acima de 10000 pés por minuto e o climb
(instrumento que indica a velocidade ascensional), cola no batente, que
no Mirage é de 2500 pés por minuto e só serve para os procedimentos IFR
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(por instrumentos). Mas, na missão está previsto subida PPS (plena potência
seca), então, ao cruzar 16000 pés, quando os 450 nós coincidem com mach
.9, eu corto a PC e continuo subindo, agora mantendo o mach e com cerca
de 3000 pés por minuto. Com menos de 9
minutos de voo, ainda a mach .9, alcanço 36.000
pés. A velocidade indicada chega próxima dos
300 nós, estou voando no limite da corner speed.

Não estava previsto nessa missão, mas eu
queria romper a barreira do som com o mono e
comecei a acelerar. Quando o ponteiro encosta
em mach  1, ele dá uma parada como que a
aeronave sentisse a resistência da barreira em
não querer ser rompida. O climb indica uma
razão negativa, o altímetro começa a descer e a
tendência do nariz é baixar.

De repente, tudo se inverte, o altímetro
sobe bruscamente para valores de 400 pés
acima do nível mantido, a tendência do nariz se inverte e o velocímetro
pula para mach 1.05. Acelero até mach 1.4 e giro um tonneau, corto a PC e
engreno uma curva apertada à esquerda para não sair da área de instrução.

Ao retornar ao voo subsônico sinto o
avião apertar a curva mostrando que os
elevons estão fora da onda de choque,
aproveito a velocidade para girar mais
um tonneau ou dois e começo a descer
para uma série acrobática em níveis mais
baixos.

Naquela época, os radares do
CINDACTA I não estavam operando,
de maneira que voávamos sob a vigi-
lância do PICADOR, um radar tático
Francês instalado dentro da BAAN.
Solicito a descida para o Drigout (oficial
CTA francês) e no ponto ideal baixo
para 10.000 pés. Manete em idle e 300
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nós, descida econômica até o nível das manobras. Dava mais ou menos
uma milha para cada mil pés de altura.

A série acrobática iria ser feita próximo da “zona” (ponto de entrada
no tráfego a seis milhas a noroeste da Base). Com a pista à vista embalo
para 450 nós e com 100% de motor inicio o looping. No início puxo
visualizando o horizonte, mas quando o perco, passo a me orientar pela
boule.

Sem a referência das asas, que estão lá atrás, mantenho 5 Gs (5 vezes
a gravidade), a boule me orienta magistralmente quando na vertical,
possibilitando a passagem pelo dorso, aos 200 nós, na proa inversa.
Mantendo a puxada firme e o motor em 100%, procuro a orientação do
horizonte e, na descida, acelero o mais rápido possível para a velocidade
de manobra. Ato contínuo ao looping, faço duas pernas de trevo que emendo
no oito cubano. Para finalizar, termino a série acrobática com tonneaux
barril e rápido.

A 6.000 pés, ainda na “zona”, chamo a Defesa Uno (torre).
Autorizado, entro no tráfego para algumas aproximações e o pouso final.
Usávamos e creio que ainda se usa, a arremetida no ar, após a aproximação.
Não só pela economia dos “pontos” dos pneus, mas também, pela
possibilidade de, usando-se o tráfego curto, executar um maior número de
aproximações para o treinamento da curva base e a final, as fases mais
críticas para o pouso por atitude.

O tráfego consistia numa perna a 350 nós e 6.000 pés, paralela à
pista, que ia da “zona” até
a inicial que, por sua vez,
era a curva para a final do
peeloff. Na inicial desço
para 5200 pés e acuso a
posição. Uma vez en-
quadrada a pista, estou na
final. Com 350 nós, faço
a dispersão quando o na-
riz encobre a cabeceira
oposta. Inclino 60°, puxo
2Gs (2 vezes a gravidade)
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e aciono o freio aerodinâmico, não se mexe no motor. A 240 nós a luz do
trem acende avisando que ele não foi baixado.

Estou entrando na perna do vento e no través da cabeceira da pista,
com 220 nós, baixo o trem de pouso. Na sequência, checo a buzina, as três
luzes indicadoras em verde, a pressão hidráulica voltando ao normal,
informo trem em baixo e travado para a torre e envio o sinal de bip.

Ato contínuo, inicio a perna base, nos primeiros 90 graus reduzo
para 200 nós e baixo para
4.900 pés. Enquadrando a
final devo estar a 4.200 pés e
185 nós mais a correção do
peso. À medida que a velo-
cidade diminui e o ângulo de
ataque sobe vou incremen-
tando a potência do motor,
que no peeloff era de 92% de
RPM, aumenta para 96% a
98% de RPM (Rotações Por

Minuto) na aproximação final.
Se tudo der certo, estarei com as luzes âmbar e vermelho do “AOA”

(Angle Of  Atack) acesas. São aproximadamente 22 graus de ângulo de ataque,
com o nariz encobrindo o deserto da cabeceira da pista. Nessas condições
o pouso é uma barbada. Mas tenho que ter cuidado, pois acima dos 24
graus raspo com a cauda na pista.

Após algumas arremetidas e uns dois toques, informo o pouso final.
Tudo certinho, cruzo a cabeceira mantendo a atitude e com o pouso
assegurado reduzo o motor para idle. Toco em torno dos 155 nós com uma
razão de descida entre 300 e 600 pés por minuto, confortável até para dar
uma chuleada no pâlier, acima disso tenho grande chance de “marcar o
chumbo” de proteção do trem de pouso, mandando o avião para a medição.

O paraquedas freio está disponível abaixo de 160 nós, mas, se não
for imperativo e para garantir a sua abertura, é saudável comandá-lo a
partir dos 140 nós. Com o nariz no solo, inicio a frenagem e, também, em
que pesem os gráficos, se puder aguardar 115 nós posso poupar os freios
evitando um superaquecimento.
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Com a máquina controlada informo essa condição à Torre evitando
que ela acione a barreira de contenção. Próximo da velocidade de táxi,
libero o paraquedas no acostamento contrário à direção do vento. Durante
o táxi, ao livrar a pista, desligo alguns itens, dentre eles a pressurização e o
radar. Já no estacionamento, com os calços colocados, manete em idle,
aguardo a temperatura de
exaustão se estabilizar, desligo
tudo, deixando as bombas
para após o corte do motor.

Com a confirmação do
motor parado, alivio a pressão
hidráulica pelo acionamento
do freio aerodinâmico e des-
ligo a bateria. Capota aberta
e travada, o mecânico coloca
a escada e sobe para auxiliar
e colocar os pinos de se-
gurança da cadeira de ejeção.
Ele é o primeiro a me cum-
primentar e, ao pé da escada,
normalmente está o instrutor,
que com um sorriso me chama
de Jaguar 26.

Dessa vez não tem ba-
nho, mas tem o Pô (pote, do francês pot), “bar aberto” que terei o prazer de
pagar para todos os Jaguares na próxima sexta-feira, ou seja, hoje. Mas é
melhor assim, pois hoje estou radiante, estou feliz, estou mais feliz que
“pinto no lixo”. E, plagiando o cancioneiro: - eu já posso dizer afinal,
com grande satisfação, sou parte integrante da turma vibrante deste
seleto Esquadrão!

A la chasse!!!

Alberto de Paiva Côrtes – Cel Av Ref
Piloto de Caça em 1970, no 1°/4°GAv na BAFZ
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2º Ten Av - BO-431

Roberto Brandini

ossos Líderes, nossos Mestres
nossos Mitos

N
Veteranos da Itália

Nascido em 02 de janeiro de
1922 em Atibaia - SP, casou-se com
a Sra. Lays Pereira, com quem teve
quatro filhos: Cristina, Elizabeth,
Márcia e Frederico, que lhes deram
seis netos.

Treinou no Panamá, Suffolk e
operou na Itália, onde, como piloto
de combate da ESQDA Amarela
realizou 28 Missões de Guerra,
tendo voado a primeira em 16 de
novembro de 1944.

Na sua 28a missão, em 10 de
fevereiro de 1945, o Ten Brandini

foi abatido pela AAAe alemã,
saltando de paraquedas, mas teve
uma fratura na cabeça provocada
por estilhaços de 88, tendo sido
dado como morto pelo Líder da
Amarela, Ten Dornelles.

Desmaiou devido aos ferimentos
e acordou prisioneiro, em uma
ambulância alemã. Foi operado por
cirurgiões alemães e ficou com o
estilhaço de 4 cm que o cirurgião
lhe retirou da cabeça como troféu.

Depois de recuperado, foi in-
ternado no Campo de Prisioneiros
de Bolzano, Itália, tendo sido
libertado por tropas aliadas quando
estava para ser transferido preso
para a Alemanha, regressando ao 1o

Grupo de Caça em 08 de maio de
1945.

Voltando ao Brasil, continuou no
serviço ativo até 1960 e, após
reformado como Brigadeiro do Ar,
ocupou cargos no Ministério do
Trabalho no Rio de Janeiro - RJ e,
mudando-se para São Paulo, dirigiu
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a Companhia de Gás da cidade de
São Paulo.

Condecorações: Cruz de

Sangue ; Medalha da

Campanha da Itália: ;

Cruz de Aviação Fita A: ;

Medalha da Campanha do Atlântico

Sul: ;  Distinguished Flying

Cross (USA):

; Air Medal (USA): ;

Citação Presidencial de Unidade -

coletiva: ; e Medalha

Militar de Bronze (10 anos de bons

serviços): .

Para nosso pesar, faleceu em 01
de abril de 1990.

“Jamais serão esquecidos!”
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114

1

stória informal da CaçaE

Recentemente, uma das mídias sociais publicou a declaração de uma
capitão do exército americano em que ela manifestava, com veemência, a
sua contrariedade em relação à presença da mulher na linha de combate.

Naturalmente isso suscitou comentários variados de amigos meus,
dos mais diversos grupos aos quais pertenço, a quase totalidade deles
concordando com essa visão, trazendo para o universo da FAB uma visão
negativa do emprego da mulher em aviões de combate, mormente nos
aviões de caça.

Pessoalmente, tenho acompanhado de perto essa experiência, haja
vista que as três primeiras pilotos de caça da FAB foram classificadas na
Ala 12, antiga Base Aérea de Santa Cruz, duas delas no Esquadrão que
comandei.

Por diversas vezes pedi a essas oficiais que escrevessem de próprio
punho os seus sentimentos a respeito, para que pudéssemos tornar pública
essa experiência. A despeito disso jamais obtive sucesso (depois acabei
entendendo o porquê disso!), a ponto de há algum tempo eu ter me decidido
a fazer uma entrevista didática com elas para produzir aquilo que eu
desejava.

E assim foi feito. E lá se vai um bom par de anos, que a minha
proverbial preguiça prevaleceu só acabando vencida por essas declarações
recentes de meus amigos.

A experiência da

mulher como

piloto de caça

da FAB
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Lastreado na minha larga experiência de ter tido três irmãs, três filhas
e três netas, busquei com elas uma orientação especial sobre o que
perguntar, para não fazer bobagem!

Coisas a respeito do que elas têm de abdicar para seguir essa carreira,
como pensam encaixar um filho na história, se percebem ser preciso fazer
muito melhor do que os homens para ganharem o respeito dos seus pares,
como surgiu a vontade de ser piloto de caça, etc., foram algumas das
sugestões. Mas me pediram também para nunca, JAMAIS, perguntar de
TPM, assim mesmo com essa ênfase! E por fim acrescentaram uma pergunta
derradeira – o que elas sentiram ao apertar o gatilho dos canhões, com a
observação: pergunta de homem (era meu genro que tinha a curiosidade!).

Só pelo tipo de perguntas sugeridas já se percebe
como funcionam a cabeça feminina e a cabeça
masculina. E entrevistando duas das nossas pilotos
do esquadrão Adelphi, que opera a aeronave A-1, além
do comandante da unidade e de outros pilotos de caça
do mesmo esquadrão, obtivemos, eu e o oficial de
operações do meu tempo de comando, alguns
comentários interessantes a respeito da experiência
delas.

É importante notar que até hoje a Força Aérea já
formou quatro pilotos de caça – três na primeira turma
que admitiu mulheres como oficial aviador e uma mais
recentemente.

As três selecionadas nessa primeira turma conseguiram terminar com
sucesso a formação de Líder de Esquadrilha de Caça nos Esquadrões da
Amazônia, voando a aeronave A-29, realizando todas as missões de caça
como combate aéreo, tiro aéreo e ataque ao solo, entre outras. Todas foram
classificadas após a formação na Base Aérea de Santa Cruz, destinadas a
voar os aviões da primeira linha de caça. Uma foi classificada no 1º Grupo
de Aviação de Caça (1º GAC), dotado de aeronaves F-5E/F e as demais
classificadas no 1º/16º Grupo de Aviação para voar o A-1.

Por questões operacionais, a oficial integrante do 1º GAC, após a
conversão básica à aeronave concluída com sucesso, acabou afastada da
Unidade (e da Caça) e classificada em outro esquadrão da FAB, onde hoje
é uma brilhante oficial aviadora.
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As demais, voando A-1 no esquadrão Adelphi, concluíram com
sucesso todo o leque de missões previstas para a conversão operacional
na aeronave, sendo consideradas pilotos prontas para o combate.

Uma delas foi escolhida, posteriormente, para ser Ajudante-de-Ordens
do Comandante da Aeronáutica. Com isso, foi transferida da unidade e
hoje voa o avião que transporta as mais altas autoridades do País, dentre
elas o Presidente da República.

A outra oficial, durante o curso de instrutor da aeronave A-1,
apresentou problemas de saúde nas articulações cuja origem não foi muito
bem identificada, podendo ser até por estresse, e, também, foi transferida
e classificada numa outra unidade da área do Rio, onde também é uma
brilhante oficial aviadora. Esta foi, inclusive, a piloto mais eficiente do
esquadrão, na modalidade de bombardeio, num determinado ano!

A quarta e última piloto de caça formada encontra-se hoje num
esquadrão da Amazônia, voando A-29, tendo concluído com sucesso o
curso de liderança de esquadrilha e seguindo o desenvolvimento normal
da carreira para futuras classificações em outras unidades aéreas.

Da entrevista que fizemos com elas destaco, inicialmente, a surpresa
que tiveram em relação à curiosidade dos homens em saber como elas se
sentiam no dia a dia em um Esquadrão de Caça. Na cabeça delas, elas
eram iguais aos demais pilotos do Esquadrão – recebiam as mesmas
missões, tinham as mesmas exigências e executavam as mesmas manobras.
Por que teriam que falar ou escrever algo se não havia nada de diferente?

Em relação à questão da gravidez, elas manifestaram que, por metas
pessoais haviam, de fato, adiado o desejo de ter um filho. Uma delas
mencionou que havia decidido subir uma montanha e agora que já estava
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praticamente no topo não iria desistir! Nada muito diferente da realidade
das mulheres de hoje que buscam em primeiro lugar realizar-se
profissionalmente para depois pensar em constituir uma família.

Em relação aos próximos passos que imaginavam como realização
operacional, gostariam de liderar uma missão tipo “pacote”, que possui
um gerenciamento complexo e emprega um número expressivo de
aeronaves de diversos tipos, numa operação internacional do tipo
“CRUZEX”.

Conversando com o comandante das duas oficiais e com alguns outros
pilotos do esquadrão ficaram evidenciadas a total disponibilidade e
capacidade demonstradas por elas para a realização de qualquer missão.
Nenhum impeditivo quanto a limitações de carga G, nada em relação à
escala de voo dependente de ciclo menstrual ou mesmo em relação à
limitação para alguma missão em especial. Elas eram tratadas e se
desempenhavam exatamente da mesma forma que seus colegas do sexo
masculino. Experiência prática vivida no esquadrão, sem elucubrações
filosóficas! Entretanto, vale a pena registrar o comentário desse
comandante:

“Acredito que após
o nascimento de um filho,
algumas características
necessárias ao piloto de
combate ‘podem’ ficar
comprometidas, mas isso
ainda não temos exemplo
para averiguar. Vale salientar que a formação é realmente sem qualquer
diferenciação e todas tiveram seus méritos e, pelo menos, foram precursoras
e abriram portas e discussões sobre o tema”.

Do bate-papo que tivemos com elas, o que depreendemos é que as
eventuais limitações que uma mulher poderia ter como Piloto de Caça,
comparativamente a pilotos do sexo masculino, só existem na cabeça dos
homens, e que os eventuais problemas que tiveram não são específicos
das condições como mulher, considerando que os mesmos já aconteceram
com pilotos do sexo masculino também.

Embora o resultado prático dessa experiência da FAB não tenha sido
muito animadora – afinal nenhuma das pilotos de caça até agora formadas



29

está em atividade na primeira linha e, tampouco, galgou, por variados
motivos, todas as operacionalidades que a habilitaria, por exemplo, a
comandar uma Unidade Aérea de Caça – o que se conclui é que não
devemos admitir pilotos de caça do sexo feminino apenas para sermos
politicamente corretos – privilegiar de alguma forma a admissão, com a
admissão de cotas, por exemplo, ou mesmo reduzir o nível de exigências,
baixando a “altura do sarrafo”. Mas, também, não devemos interpor
quaisquer outros tipos de avaliação, além daquelas exigidas para os homens,
apenas pelo fato de serem mulheres.

O que precisamos é de pilotos de caça, ou melhor, de pilotos de
combate, os melhores possíveis, não
importando para isso se são do sexo
masculino ou feminino.

Por fim, tudo o que foi dito refere-
se, apenas e tão somente, à experiência
vivida das mulheres como pilotos de
caça da Força Aérea Brasileira da forma
como eu senti, não sendo de nenhuma
forma a posição oficial da Força.

Além disso, longe de mim tecer
qualquer comentário relativo a outro
tipo de atividade em outra Força
Armada. Cada uma tem a sua
especificidade embora, olhando sob o
prisma feminino e seu potencial e
considerando que vai longe o tempo
em que as mulheres professoras de

ensino fundamental tinham o direito regulamentar de faltar três dias no
mês, bastando para isso levar um atestado médico, eu diria que o céu é o
limite!

Teomar Fonseca Quírico – Brig do Ar (R1)
Piloto de Caça de 1970, no 1o/4o GAv, na BAFZ

teoquirico@gmail.com
P.S.: Após ter finalizado o artigo acima, recebi os comentários de

uma das Pilotos de Caça da FAB que, pela pertinência e oportunidade,
agrego agora para conhecimento de todos.



30

“Bom dia Brigadeiro,
Primeiramente desculpas pela demora em responder. Vi o e-mail uns

dias antes de começar o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (que
começou em 13fev), e desde então não tenho tido tempo para nada (ainda
mais com uma bebê de um ano em casa... aí é que não sobra tempo mesmo
rsrs)... e queria analisar com calma para poder fazer uma boa crítica.

Achei o texto excelente. É notável a diferença de opinião entre quem
realmente acompanhou todo o processo e de quem opina sem conhecer a
história. De todas as colocações faço apenas uma ressalva, no parágrafo
abaixo:

‘Embora o resultado prático da experiência da FAB não tenha sido muito
animador - afinal nenhuma das pilotos de caça até agora formadas está ainda em
atividade na primeira linha...’

Preciso discordar de que a experiência não tenha sido animadora
porque o espaço amostral ainda é muito pequeno. Nos formamos em 2006
e, desde então, somos apenas quatro dentre quantos outros homens que
passaram pelo mesmo processo nestes dez anos? Além do mais, o que
aconteceu conosco acontece também, normalmente, com pilotos homens,
então não vejo isso como uma coisa desanimadora... Vejo como normal.

Claro, se for comparar dentro do universo feminino, ‘três de três’
seria ‘100% das mulheres da caça, que foram pra primeira linha, já não
estão mais’ rsrs... Mas é exatamente este tipo de comparação que não acho
adequada, já que passamos por todo o processo igual aos homens. É mais
justo que nosso ‘destino’ também seja comparado com os deles, de maneira
geral.

Creio ser interessante, também, acrescentar que a Carla e a Fernanda
também ganharam troféus em modalidades de emprego nas UAe. A única
diferença é que foi enquanto voavam A-29. E eu completei 1.000h de
caça, em 2014. Acho interessante destacar, pois são marcas operacionais
desejadas por qualquer piloto.

Mais uma vez me desculpe pela demora.
Espero ter contribuído, permaneço na escuta.
Respeitosamente,
Daniele Lins – Cap Av
Piloto de Caça em 2007, com A-29 no 2º/5º GAV, na BANT
Adelphi!!!”
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2

ESQDA de Espadas do 2o/1o GAC em frente
a um TF-7- Alguém sabe a data?

Em pé: Arthur Soares de Almeida - Amazonas (Caçador de 1953),
Celestino, Edsel Feitosa (Oficial de Armamento do Segundão), Renato
Machado (Oficial Médico do Segundão) e Danilo Orlando - Alavanca
(Caçador 1962).

Abaixados: Ivan de Azevedo Camelier (Caçador 1959), Paulo Pinto
e Pacheco.

Vale a pena
ver de
novo
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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




