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M e n s a g e m  d a  D i r e t o r i a  

Prezados amigos, nobres associados, 
Outubro deste ano marca o fim de um período de gestão da Diretoria e o início de um novo 

período, com a mesma Diretoria. Em verdade incorporamos dois novos Diretores – Cel Fleury e Cel 
Domingues, que nos rejuvenesceram e oxigenaram com novas ideias – mas na essência continuamos os 
mesmos. 

Fazendo uma avaliação crítica do trabalho desenvolvido, creio que ao final merecemos, a 
Diretoria, um grau “Satisfatório”, haja vista nossa dificuldade em fazer nossos associados participarem 
das atividades realizadas (na palestra sobre Combate BVR, além dos membros da diretoria, tivemos 
uma pequena participação de associados do Rio de Janeiro). 

A tendência inicial é criticar os sócios pelo imobilismo (o inferno são os outros!), mas como bem 
diz um dos Diretores, se isso acontece é porque nós precisamos pensar em métodos mais eficientes 
e/ou ferramentas mais adequadas para motivarmos nossos nobres Pilotos de Caça a participarem. 
Linguagem errada, instrumento inadequado?! 

Por outro lado, não há como não registrar, e mesmo festejar, outros eventos organizados pela 
Associação e que foram bem-sucedidos, com a presença de muitos Associados, veteranos e novinhos, 
até de fora do Rio de Janeiro, abrilhantados ainda com a participação do Comandante da Aeronáutica e 
de vários Oficiais-Generais da ativa. 

Penso que fazer menção a essas 
ocasiões, além de equilibrar nossos 
resultados, seria um gesto de reconhecimento 
e de agradecimento pelo esforço de tantos 
em, quando foi possível, terem dedicado 
parte da sua disponibilidade para estarem 
presentes. Esse gesto certamente representará 
um incentivo para futuras participações, até 
mesmo nos eventos de cunho operacional-
profissional. O passado, aparentemente, está 
bem celebrado dentro da Associação, resta 
encontrar o caminho para que todos venham 
festejar o presente e perscrutar o futuro. 

Assim sendo, no início de um novo período de gestão, fica então registrado nosso compromisso 
de prosseguir com a realização de atividades que nos atualizem profissionalmente e nos congracem a 
todos em torno da mesma chama e do mesmo ideal. 

Estamos abertos a qualquer sugestão. 
Um forte abraço a todos e SENTA A PUA! 

 



A g e n d a  

 06 de novembro 

    Aniversário do 2º/5º GAv - BANT 

07 de novembro 
    Aniversário do 1º/16º GAv - BASC 

10 de novembro 
    - Aniversário do 1º/10º GAv - BASM 
    - Aniversário do 3º/10º GAv - BASM 

11 de novembro 
    234ª Reunião da Diretoria 

09 de dezembro 
    235ª Reunião da Diretoria 

17 de dezembro 
    21 anos do falecimento do Brig Nero Moura 

18 de dezembro 
    Aniversário do 1º GAC 

31 de dezembro 
    Prêmio Pacau Magalhães Motta - Data limite para recebimento dos trabalhos 

P a p o - R á d i o  

 

20º aniversário da ABRA-PC 
- 10 de agosto – 

10 de agosto de 2015 11:33 
De: Teomar Fonseca Quírico 
Para: ABRA-PC 

Aproveito para cumprimentar a todos que participaram da organização e realização do nosso 
almoço comemorativo pelo excelente trabalho realizado. 

Creio que tudo saiu perfeito e, se não me engano pela empolgação desmedida, acho que todos 
chegaram em casa dizendo que valeu a pena ter ido lá! 

Um forte abraço a todos. 
QUI 

09 de agosto de 2015 11:41 
De: Tacarijú Thomé de Paula Filho 
Para: ABRA-PC  

Amigos Velhos e Novos, 
Ontem, foi um dia de saudades. Logo na porta, estava o filho do Fleury. Confesso que quase 

escorreu uma lágrima. Acho que estou mais velho do que pensava.  
Logo depois, o Pinheiro me recebeu efusivamente com um abraço. Daí para frente, fui 

encontrando velhos guerreiros com mais de 80 anos e, com eles, lá estava o Comandante da Força 
Aérea a ouvir eventuais conselhos. 

Ao redor, espalhavam-se águias velhas e velhíssimas, as quais fui andando e abraçando 
emocionado.  



No canto, ao fundo, lá estava o Comandante do Grupo de Caça, o Comandante do 16, e o do 
1º/1º GCC, também caçador. Era um sopro de juventude a refrescar a memória de outros tempos. 

Depois, sentei à mesa de amigos, antigos Comandantes da Caça, do REC/TAT e da Fumaça. 
Babei com as histórias do nosso tempo. 

No fim, ouvimos as palavras do Rossato. Peço desculpas por ouvi-lo com ouvidos da psicanálise, 
ou por ser um tanto mais velho. 

Certa vez, comentei que um grande comandante portava em sua cabeça as três Chamas do Bem – 
Honra, Coragem e Verdade. Esta última, é muito difícil de iluminar os momentos de crise. Pode inibir a 
esperança da tropa, diriam os céticos. 

Não foi o caso de ontem. O nosso Comandante falou a verdade sobre a nossa realidade com 
enorme serenidade, dando-nos a confiança de que esta chama iria juntar-se às outras duas, iluminando 
o nosso tempestuoso caminho pelo futuro imediato. 

Como espírita, diria que os Guerreiros do passado estiveram lá a olhar por nós, velhas águias, e 
pelos jovens vestidos para o combate. 
Assim seja 

Taca 

Um dia especial em Pistóia 
 

09 de agosto de 2015 21:47 
De: Carlos Ronconi 
Para: ABRA-PC 

Hoje foi um dia especial, que gostaria de dividir com os nobres 
Caçadores. Finalmente consegui encontrar o cemitério brasiliano em Pistóia 
para uma visita! O seu guardião, Mário Pereira 
(mariopereira.italia@gmail.com), filho de um pracinha brasileiro, estava em 

viagem de férias e não pude conhecê-lo pessoalmente, mas ele 
me deu o bizu de como chegar lá (em janeiro, tentei e passei em 
seco!). 

O “cemitério” fica a uns dez minutos da cidade de Pistóia, 
numa área rural. 

Durante a meia hora que passei lá com minha família, não 
vimos qualquer pessoa, e fiquei à vontade para contemplar e 
respirar aquela aura de patriotismo e culto aos nossos heróis. 

Da beira da estrada, à esquerda está hasteada nossa 
bandeira. 

Um pouco mais à frente, o busto do Marechal 
Mascarenhas de Moraes. À direita, o mapa da Itália com as 
regiões por onde a FEB lutou e diversas placas de 
homenagem aos heróis. 

Mais à frente, no meio, o monumento feito com uma 
chama que não se apaga e uma bonita placa. E no muro ao 
fundo, mais palavras de agradecimento e os nomes de todos 
os heróis brasileiros que deram suas vidas pela libertação dos 
povos. 

Caminhando para a direita, acessei uma das duas áreas 

com as lápides dos nomes dos brasileiros que já estiveram enterrados ali.  
Todos foram transladados para o Monumento Nacional aos Mortos da 2ª 

Guerra Mundial, do Aterro do Flamengo, no Rio, à exceção de um, anônimo, 
que fora enterrado no campo de batalhas e foi localizado tempos depois.  

Sua condição de “desconhecido” teria sido perfeita para 
simbolizar todos os que faleceram em  missão por lá, e diz a lenda que é 
o único corpo ainda em solo europeu. 



Quando fui ler as placas dos nomes espalhadas pelo chão, realmente me emocionei. Nas primeiras 
filas estavam Dornelles, Santos, Cordeiro, Rittmeister, Medeiros, Sapucaia, Waldyr e Aurélio (o 
Gastaldoni morreu no treinamento no Panamá, por isso não tem seu nome em Pistóia). 

Em onze anos de Grupo de Caça, devo ter passado umas 10.000 vezes pelo Preito aos Jambocks na 
entrada do prédio dos esquadrões. É só fazer as contas: todos os briefings, debriefings, reuniões, idas à 

SOA e alguns extras, tudo multiplicado por dois. E as histórias contadas pelos Maj Brig Rui e Meira? 
Esses heróis são nossos conhecidos íntimos! 

Quando vi esses mesmos nomes nas pedras que marcavam as sepulturas, aí me emocionei. 
Juntaram-se as lembranças, os valores que cultivamos na Caça, a amizade com alguns Veteranos, o 
idealismo levado ao extremo (“com o sacrifício da própria vida”). 

Cuidando para não dar vexame, expliquei às minhas filhas de 10 e 7 anos o que aqueles nomes 
faziam ali. 

Quase sucumbi contando que o Dornelles morreu a dias do encerramento da Campanha. 
Devo também estar contaminado pela emoção de poder voltar à BASC como Comandante, recém 

indicado pelo Alto Comando. E ficarei muito honrado com a presença dos senhores nessa assunção! 
Um ADELPHI para nossos Jambocks do Preito e para os guerreiros da FEB que deram, 

literalmente, tudo o que tinham no cumprimento da missão! 
RNI 

Carlos Roberto Ronconi Junior – Cel Av 
Piloto de Caça no 2o/5o GAv em 1993 

Nota do editor: A ABRA-PC deseja sucesso ao novo Comandante, lídimo mantenedor de nossas tradições e do 
nosso contínuo preito aos que nos antecederam. 
 
 

 
 



Armas em Funeral 
Ten Cel Av Luiz Fernando Cabral  

06 de dezembro de 1931 - 11 de agosto de 2015 

PROVA 02/JAGUAR 50 
O Ten Cel Av Ref Luiz Fernando Cabral faleceu na madrugada de 11 de agosto de 2015 no 

Hospital da Aeronáutica, em São Paulo, capital. Deixa a esposa Janete e a filha Lara e, do primeiro 
casamento, as filhas Monique, Janine e Tatiana. 

Luiz Fernando Cabral nasceu em Nova Iguaçu (RJ) em 6 
de dezembro de 1931.e iniciou carreira na Força Aérea 
Brasileira (FAB) em 1949, na primeira turma da  Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAr), em Barbacena (MG), 
tendo concluído o Curso de Formação de Oficiais Aviadores 
na Escola de Aeronáutica (EAer), no Campo dos Afonsos (RJ) 
em 1954. 

Atuou como Piloto de Caça de 1955 a 1963, tendo 
servido no 2º/5º Grupo de Aviação, em Natal (RN), no 
1º/14º Grupo de Aviação, em Porto Alegre (RS), no 1º Grupo 
de Aviação de Caça, em Santa Cruz (RJ), e no 1º/4º Grupo de 
Aviação, em Fortaleza (CE). 

Em 1964 foi transferido para o Centro Técnico da 
Aeronáutica (CTA), em São José dos Campos (SP). 
Matriculou-se no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 
em 1965, formando-se Engenheiro Aeronáutico, na 
especialidade Aeronaves, em dezembro de 1969. O Ten Cel 

Av Luiz Fernando Cabral foi o segundo piloto de provas do Brasil. 
Passou à reserva da FAB, como Ten Cel em julho de 1977. Durante sua longa carreira de 44 anos 

na aviação, o Ten Cel Av Cabral voou mais de 70 modelos diferentes de aeronaves e acumulou 8.937 
horas de voo. Sua vida de aviador é relatada no livro “No Céu, na Terra e no Mar – Memórias de um 
Piloto de Provas”, lançado em 2011. 

 

Ten Brig Ar João Soares Nunes  

04 de maio de 1925 - 06 de setembro de 2015 
 
O Ten Brig Ar Nunes ingressou na Caça em 18 de junho de 1948, 

comandou o 1º Gp Av Ca em 1967, durante a desativação dos Gloster e 
recebimento dos TF 33, e foi piloto de P-47 entre 1948 e 1956. Em 31 de julho 
de 1981 foi nomeado Comandante do então Comando Aéreo de Defesa Aérea. 

Como componente da Esquadrilha de Ouros, participou do “histórico” 
combate de P-47 e P-40 a baixa altura sobre o Vale do Paraíba, que já foi 
publicado em Boletim anterior da ABRA-PC, que aqui presta a homenagem a mais um Piloto de Caça 
exemplar, competente e discreto, que deve estar reunido com nossos amigos que se foram 
anteriormente e que zelam por nós.  



 
 

O “Carnaval em Veneza” deve ser mudado?  
Quem perdeu o Boletim anterior, deixou de ver a pergunta do Cel Av Luiz Carlos Rodrigues, 

Jaguar 18, sobre uma dúvida no entendimento do nosso “Carnaval em Veneza”, que tomamos a 

liberdade de repetir, em parte, dadas a sua pertinência e as poucas manifestações recebidas até o 

momento: 

O “FLAK, FLAK, este é de 40”, no meu entendimento, trata-se de uma provocação da 
aeronave P47 D40 à AAA alemã. 

O “FLAK, FLAK tem .50”, também é o P47 D40 provocando, pois tinha oito metralhadoras 
.50.  

A dúvida do Cel Rodrigues deve-se a que os alemães não tinham canhões 40 mm e nem 
metralhadoras antiaéreas de calibre .50. Com isso, o “de 40” do Hino passaria a ser o P-47 modelo “D 
40” voado pelos pilotos do Grupo de Caça na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. 

Mais de 15.000 P-47 foram produzidos. O P-47C foi o primeiro modelo a ir para o combate. O 
P-47D foi o mais produzido, com diversas variações (inclusive a D 40), e introduziu a capota bolha a 
partir da D 25. O P-47M foi o mais rápido e o P-47N o de maior alcance. 

A questão final que fica é: Devemos corrigir a letra do Carnaval em Veneza? 
Aguardamos os comentários dos nossos Associados pelo endereço eletrônico popopo@abra-pc.com.br 
e página na Internet: http://www.abra-pc.com.br. 

 

 

 
 
 

http://www.abra-pc.com.br/


Clássicos da Aviação de Caça 
 
Na imagem a seguir, os “novinhos” poderão entender melhor o supercharger do Trator Voador, tão 

comentado pelos que voaram o P-47. 

 
 

 
 

Demonstrativo Financeiro Resumido 
 

Saldos em 31 de agosto de 2015 
Saldos ABRA-PC 
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                      2.600,33 
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO                 75.135,87 
Sub-total recursos ABRA-PC      77.736,20 

Média das Receitas e Despesas 
Média das Receitas                   14.040,50 
Média das Despesas de Custeio        7.804,15 
Média de Despesas Eventuais         2.681,93 

Fundos Especiais (*) 
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     2.749,73 
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)     66.608,19 
Sub-total dos Fundos Especiais       69.357,92 
(*) A origem desses recursos deve-se à doação de cem mil reais pelo  
Brig Magalhães Motta à Associação Brasileira de Pilotos de Caça. 

========================================================== 

P a r a  r e f l e t i r  

Agora consegui ver um avião  

Texto escrito pelo Ten Rofrigo Perdoná, do 1º/16º GAV,  
e publicado na sua página do Facebook. 

 
Em 2013, estava ao lado do avião apresentando-o para o público, milhares de pessoas se 

confundiam na multidão do pátio naquele dia ensolarado. Faziam filas para chegar perto da aeronave 



que estava protegida por cones de balizamento, correntes e outros militares ao seu redor, seguranças da 
área operacional. 

Minha função, como piloto escalado para aquele evento na Base Aérea de Natal, era explicar ao 
público sobre o avião, um a um, família a família. À medida que a fila andava, as pessoas subiam no 
avião para tirar a “famosa” foto vestidas de piloto e dentro do cockpit daquele “trator” voador, o Caça 
A-1M, também conhecido como AMX, da Força Aérea Brasileira. 

Algumas horas se passaram e centenas de pessoas já haviam visitado a aeronave, quando chega a 
vez de um senhor com deficiência visual que estava acompanhado por um homem jovem, 
provavelmente seu parente: “Boa tarde! Não posso enxergar, você pode descrever o avião para mim?”, 
perguntou o senhor. 

Fiquei um tempo sem reação pensando como explicaria, já que fui pego de surpresa e nunca 
ocorrera uma situação parecida antes. Então, como num momento de inspiração, levantei a corrente 
que estava do lado que servia de bloqueio para separar o público da máquina, pedi para que o senhor se 
abaixasse e colocasse uma das mãos no meu ombro esquerdo.  

Seu acompanhante ficou do lado de fora aguardando. Peguei a outra mão dele e, guiada pela 
minha, começamos a tocar e analisar cada detalhe do caça, a partir do nariz, passando pela asa esquerda, 
profundores, escapamento, trem de pouso, asa direita e finalizando no nariz novamente.  

Cada nuança foi explicada, cada curva detalhada. As pessoas na fila que antes estavam 
impacientes, agora olhavam com admiração e paciência a emoção que transbordava na face daquele 
homem. 

Ao final ele disse: “Agora, depois de 62 anos, 
consegui ver um avião!” E pediu para que 
descrevesse como era um voo e qual a melhor 
sensação de se voar, então respondi que “quando o 
dia está nublado, daqueles com chuva e escuro, 
quando a única sensação que se tem é que nada há 
além daquelas nuvens, então, como que ignorando as 
atribulações, guarnecemos a aeronave, acionamos o 
motor e decolamos!” 

Entramos nessas nuvens cinzentas logo após 
sair do chão, onde geralmente o ar é turbilhonado e 
faz o avião sacudir bastante. Em meio a tempestade 
nada mais se deseja além do que solo firme, mesmo 
que lá embaixo estejamos sob forte chuva, mas de 
repente, depois de enfrentar o desafio nada agradável 
e de atravessá-las, o céu fica azul e limpo e aquelas 
nuvens todas, que antes deixavam o dia nublado, 
agora formam um imenso e belo tapete branco que 

cobre a Terra, e onde se tinha escuridão, agora se tem a sensação de alívio em saber que independente 
de como estamos aqui embaixo, o céu sempre estará azul lá em cima! 

Neste momento ele tirou os óculos e me abraçou e as pessoas ao redor comovidas bateram 
palmas como forma de sinalizar para aquele senhor que estavam ali com ele. 

Nunca me esquecerei daquele dia, daquele senhor e daquela frase: “Agora consegui ver um avião!” 

Rodrigo Perdoná – Ten Av  
Piloto de Caça de 2008 – 2o/5o GAv  

 



F ó r u m  n º 5 3  

O  E n s a i o  e m  V o o  e  

a  A v i a ç ã o  d e  C a ç a  
Muitos dos nossos estimados caçadores já ouviram falar, pelo menos alguma vez, sobre o Ensaio 

em Voo na FAB, seja pelos diferentes nomes, “AEV”, “PEV”, “GEEV”, ou atualmente pela sigla desta 
organização, o IPEV.  

Por vezes, atrelado a este assunto, controvérsias rondam sobre o porquê de termos uma 
Organização Militar realizando a atividade de Ensaio em Voo na FAB. Porém, uma certeza todos têm: 
todos os pilotos de ensaio são oriundos das unidades da Aviação de Caça. 

Após 5 anos na atividade de ensaio, muitas questões foram feitas a mim por pilotos operacionais 
do COMGAR, de forma direta ou indireta, indagando sobre o valor agregado da atividade de ensaio 
para nossa aviação de combate. 

Isso porque, muitas vezes, o que aparece para as Unidades Operacionais é que elas apoiam as 
atividades de ensaio com seus meios aéreos, e os pilotos de prova apenas “sentam a bunda no avião”, 
ficando com o “filé mignon” da atividade, fazendo “apenas” o que geralmente todo caçador gosta de 
fazer: voar... 

Mas não deveria ser o contrário? O Ensaio em Voo não deveria apoiar as atividades do 
COMGAR e demais órgãos da FAB? 

O fato de as Unidades Aéreas apoiarem o Ensaio em Voo não deixa de ser uma meia verdade, 
pois aeronaves são cedidas temporariamente para a atividade de ensaio com o objetivo de desenvolver 
ou certificar um armamento ou um sistema a ser integrado especificamente àquele projeto. 

Diferentemente dos países de primeiro mundo como EUA, França entre outros, em que as 
organizações de ensaio têm seus aviões dedicados, dos mais diversos tipos, no Brasil isso seria uma 
incongruência com a nossa realidade, visto a limitação dos nossos recursos. Não seria plausível deixar 
um F-5, um A-1, ou outras aeronaves no inventário orgânico do IPEV para ensaios eventuais, 
sacrificando a disponibilidade nas Unidades Aéreas. 

Outro motivo que “irrita” a muitos é a necessidade de se “emprestar” por um longo período a 
aeronave do Esquadrão, sem que seja consumido esforço aéreo proporcional ao tempo de empréstimo.  

Porém este “mal” se faz necessário justamente porque há uma longa e intensa execução de testes 
em solo antes de se colocar a aeronave no ar com o novo sistema/armamento e checá-la no seu habitat 
natural, ou seja, em voo.  

Também é importante ressaltar que, para que o piloto de prova decole com a aeronave, um 
planejamento extenso e análises criteriosas foram executados pela equipagem de ensaio responsável 
(piloto e engenheiro), para que os objetivos do ensaio sejam cumpridos de forma objetiva e conclusiva. 

Cada voo produz centenas de dados que devem ser processados e analisados, comparados com 
normas e requisitos de forma que uma conclusão seja emitida. Este armamento/aeronave/sistema 
cumpre a missão? Afeta a segurança de voo? Atende aos requisitos do contrato ou à norma a que foi 
condicionado? 

Como vamos verificar mais abaixo, observaremos nas atividades descritas a ampla contribuição da 
atividade de ensaio na integração de novos armamentos e sistemas incorporados. Tais atividades são 
necessárias para garantir que toda a funcionalidade prometida pelo fabricante esteja adequada. 

Análises são feitas para garantir que o novo armamento/sistema seja empregado sem problemas 
aeroelásticos, de flutter, estruturais ou aeromecânicos. E por fim, que as normas e requisitos aplicáveis 
sejam cumpridos. 

Para isso, uma longa análise teórica é realizada e, após a teoria predizer que não haverá problemas, 
o resultado da análise é confirmada com voos cativos, de abertura de envelope e funcionais. Aí sim, o 



pronto operacional é dado através de um suplemento da TO para que a Unidade Aérea empregue seu 
novo sistema/armamento dentro do envelope autorizado. 

Porém, melhor do que ficarmos no campo teórico, nada melhor do que apontar especificamente 
as contribuições do ensaio em voo para a Aviação de Caça, mostrando de forma prática os ganhos 
alcançados. 

Assim, dentre várias atividades de ensaio realizadas para aumentar a capacidade de emprego, 
seguem abaixo as principais campanhas que evidenciam a contribuição direta do Ensaio em Voo nos 
últimos 20 anos para as Unidades de Caça: 

- 1980/1990: Qualificação de armamento ar-solo em aeronaves A-1, F-5, F-103, muitos 
deles nacionais. 

Nesta iniciativa do EMAER, com execução do CTA, a qualificação contribuiu para incrementar a 
capacidade de emprego com variados tipos de armamentos nacionais, aumentando a independência do 
país nesta atividade. 

Diversas campanhas, denominadas QAN (Qualificação de Armamento Nacional), permitiram que 
armamentos nacionais fossem integrados de forma segura e operacional nas aeronaves de caça da FAB. 

Especialmente em relação ao F-5, neste mesmo período foram feitas campanhas de ensaio para 
levantamento do envelope aeroelástico da aeronave, fato que permitiu a integração de uma gama 
significativa de armamento ar-ar e ar-solo, provendo esta capacidade técnica com redução significativa 
de custos. 

Posteriormente, o envelope aeroelástico da aeronave foi aplicado diretamente no programa F-
5BR, para integração de mísseis ar-ar BVR e WVR de 4ª geração. 

- 1990: Integração do míssil Python 3 à aeronave F-103.  
Após a parada do míssil MATRA R-530, o F-103 voltou a operar um míssil 

ar-ar, contribuindo para um incremento da capacidade operacional no combate 
ar-ar de curto alcance pelo 1º GDA. Ainda em relação ao F-103, foram 
realizados ensaios para qualificação de armamento ar-solo real e de treinamento, 
casulos e alvos de tiro aéreo. 

- Anos 90: Certificação e Recebimento das aeronaves A-1: 
Participação ativa das equipagens de ensaio no programa de certificação 

e recebimento das aeronaves A-1, contribuindo para a verificação dos 
resultados obtidos nos ensaios, dos requisitos e a incorporação de melhorias 
necessárias para o cumprimento satisfatório da missão designada a esta 
aeronave.  

Vale ressaltar o marco tecnológico que esta aeronave significou para a 
Aviação de Caça à época. 

- 1992: Integração do míssil Python 3 à aeronave F-5E.  
Similarmente ao F-103, também foi feita a integração do míssil P-3 em 

substituição ao míssil AIM-9B, defasado e sem condições logísticas para voar 
operacionalmente na FAB. A capacidade de combate da aeronave na arena ar-ar 
com míssil infravermelho foi retomada ao final desta integração.  
No início dos anos 2000 foi feita a integração do MAA-1 no F-5, porém 
limitações do projeto interromperam seu uso operacionalmente 

- 2000/03: Programa de Verificação e Aceitação (PVA) das aeronaves A-29. 
Participação ativa das equipagens de ensaio no programa de desenvolvimento e posteriormente do 

programa de verificação e aceitação (PVA) das aeronaves A-29, contribuindo para implementar 
melhorias necessárias para o cumprimento da missão proposta, além da avaliação dos resultados dos 
ensaios com os requisitos contratuais. Nestas atividades está englobado o tuning do simulador de voo. 

- 2003/09: Avaliação dos Concorrentes ao F-X e ao F-X2: 
Nestes períodos, duas campanhas foram realizadas a fim de se verificar os requisitos das 

aeronaves concorrentes do programa F-X, e posteriormente, do F-X2.  
Nestas campanhas, uma extensa avaliação da performance, das 

qualidades de voo e dos sistemas embarcados foi realizada. A decisão 
técnica sobre a melhor aeronave envolveu, dentre outras áreas, intensa 



participação de equipes de ensaio com o intuito de comparar as aeronaves com uma visão técnica 
crítica.  

Ou seja, mesmo voando aeronaves no “estado da arte” em termos de desempenho e sistemas 
embarcados, o objetivo era buscar deficiências e/ou diferenças de modo a verificar qual aeronave 
melhor atendia aos requisitos propostos e à missão da Aviação de Caça.  

A conclusão das avaliações foi considerada e o resultado da avaliação foi utilizado para a definição 
do futuro caça da FAB. Hoje sabemos que a aeronave Gripen foi a vencedora da disputa do Programa 
F-X2. 

- 2003/05: Modernização dos F-5. 
Participação ativa das equipagens de ensaio no programa de modernização das aeronaves F-5, 

projeto que apresentou complexidade técnica considerável, visto os sistemas embarcados na aeronave 
como RWR, HMD, DATA LINK, radar de bordo, entre outros, que trouxeram um incremento 
significativo na capacidade de emprego da aeronave nas missões ar-ar e ar-solo. Houve também a 
participação nas atividades de desenvolvimento do simulador de voo. 

- 2006/07: Integração dos mísseis de 4ª geração de curto alcance e BVR à aeronave F-5M.  
Já numa configuração de aviônicos atualizado, foi feita a integração 

destes mísseis numa plataforma com sistemas modernos e com 
complexidade funcional considerável para seu emprego, se comparado 
com a aeronave não modernizada.  

Esta atividade contribuiu para que as Unidades de F-5 ingressassem 
numa arena de combate além do alcance visual (BVR), além de 
efetivamente utilizar toda a capacidade do HMD, visto o amplo envelope 
off-boresight do míssil de curto alcance integrado. 

- 2011/12: Integração de pods de reconhecimento e designação 
nos A-1.  

Integração de armamento ar-solo guiado na aeronave A-1, contribuindo 
significativamente para aumentar sua eficiência no lançamento de armamento 
ar-solo, de forma stand-off e com alta precisão. 

- 2013: Campanha para extensão do limite de vento de través do 
A-29 

Campanha para extensão do limite de vento de través do A-29, 
permitindo que missões operacionais fossem cumpridas em condições de 
vento de través significativas.  

O envelope original da aeronave limitava sua operação em algumas 
condições de vento, o que impactava diretamente no emprego do A-29 em 

um ambiente operacional. 
- 2013/15: Participação ativa das equipagens de ensaio no programa de modernização das 

aeronaves A-1.  
Sistemas como RADAR, RWR, HMD, DATA LINK, MAWS e 

SPS, foram incorporados ou modernizados, permitindo um incremento 
significativo na eficiência de emprego de armamento e sobrevivência da 
aeronave em ambientes hostis.  

A complexidade técnica dos sistemas incorporados foi elevada e 
exigiu das equipagens de ensaio um alto comprometimento para que as 
aeronaves fossem entregues às Unidades de A-1 com um grau de confiabilidade adequado e plena 
funcionalidade, considerando as fases IOC e FOC do programa. 

Outros Programas: 
Ainda, considerando outras aeronaves da aviação de combate utilizadas nas unidades aéreas do 

COMGAR, porém não pertencentes à Aviação de Caça, vale 
ressaltar a abertura de envelope de separação de chaff/flare da 
aeronave C-130 em 2012, contribuindo para o aumento da chance 
de sobrevivência da mesma em ambiente hostil.  

Apesar do prévio conhecimento de que a aeronave C-130 já 



fazia emprego de chaff/flare em outras Forças Aéreas, não se conhecia o envelope autorizado de 
emprego, tampouco a configuração de portas laterais e carga para o emprego de chaff/flare, 
considerando a segurança da tripulação.  

Também houve a realização dos voos de desenvolvimento e certificação do P-95M. 
Especificamente neste programa, ressalta-se a melhoria significativa dos níveis de processamento e 
threshold do radar embarcado observado nos voos de ensaio. 

Apesar de ser um radar de “prateleira” e teoricamente pronto para ser integrado à aeronave, 
problemas sérios de detecção foram observados pela equipagem de ensaio, o que gerou um retrabalho 
significativo da empresa fabricante para que os requisitos de desempenho do radar fossem atingidos. 

Para finalizar, na AVAOP da aeronave P-3, em 2012, levantou-se de forma técnica 
aproximadamente noventa não conformidades com os requisitos 
contratuais.  

Após a AVAOP, em torno de 70 destas não conformidades 
foram corrigidas pelo fabricante num curto período, melhorando 
o desempenho dos sistemas da aeronave para o cumprimento das 
missões de patrulha. 

CONCLUSÃO: 
Todas estas contribuições foram efetivamente realizadas por Pilotos de Caça, com base na 

enorme bagagem operacional obtida desde sua formação no 2º/5º GAV até a saída do piloto da 
Unidade de 1ª linha, juntamente com os conhecimentos técnicos agregados no Curso de Ensaio em 
Voo. 

Após toda esta exposição, é possível observar a proximidade e dependência que o Ensaio em Voo 
tem da Aviação de Caça: 

- O primeiro dependendo dos recursos humanos para compor seu quadro de pilotos, visto que a 
bagagem acumulada nesta aviação é extremamente importante e é diretamente empregada durante os 
voos de ensaio; e 

- A segunda dependendo do trabalho da área de ensaio para incrementar sua capacidade 
operacional de forma técnica e com a manutenção da segurança, contribuindo no cumprimento de suas 
missões. 

Apesar de eventuais problemas sistêmicos, descritos no início deste artigo, que ocorrem quando o 
ensaio em voo atua para cumprir uma solicitação de ensaio de órgãos como COMGAP, COMGAR, 
COPAC, etc, o principal objetivo desta atividade é que a “coisa ensaiada” seja segura e tecnicamente 
capaz de cumprir a missão de forma satisfatória.  

Com isso, evita-se que se “compre gato por lebre” ou que o sistema adquirido seja “meia-boca”. 
Assim, os “caçadores pilotos de prova” atuam de forma direta para que as unidades aéreas de caça 
cumpram a sua missão, que é a de garantir a soberania do Espaço Aéreo Brasileiro. 

Obs: Colaborou com este texto, o Cap Eng Pisani, Engenheiro de Prova. 
Maj Av Marcelo Zampier Bussmann – Prova 95 

Piloto de Caça no 2o/5o GAv – Turma de 1999 
 

N o s s o s  L í d e r e s ,  n o s s o s  

M e s t r e s ,  n o s s o s  M i t o s  
 

2º Ten Av 
Oldegard Olsen Sapucaia 

 
Ao recuperar após o tiro, em uma surtida de adaptação, recém-

chegado na Itália, simulou manobra evasiva, comandando uma 



derrapagem. Os comandos do P-47 D 30 “trancaram” e o avião foi direto ao chão. Ninguém sabe 
como, mas Sapucaia ainda arranjou tempo para saltar. O paraquedas, sem altura suficiente, não abriu, 
indo nosso piloto chocar-se com o solo, perdendo a vida instantaneamente. Dois dias após o 
falecimento do 2o Ten Oldegard, a manutenção do Grupo recebia a modificação da Ordem Técnica, 
limitando as manobras do P-47.  

 
Nota: A partir do modelo D 25, a capota foi substituída por uma bolha de plástico e a quilha em frente 
ao leme foi retirada definitivamente. Tal alteração produziu um defeito na aerodinâmica do avião, 
tornando-o perigoso em manobras onde houvesse necessidade de “cruzar os comandos”. 
============================================================ 
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Corria o ano de 1990, e o 3º/10º GAv estava deslocado em Canoas 
para mais um TACO (Tiro Aéreo Canoas). Ficávamos todos hospedados 
no Hotel Pégasus, que eu imaginava ser um 3 estrelas, quando foi dito 
isso no apronto geral ainda em Santa Maria. Contudo, aquele hotel era 
tão somente o hotel de trânsito da BACO. 

Nós, os alunos em curso de formação de liderança, ficávamos em 8 em cada quarto (4 beliches) 
com apenas um banheiro disponível. Para piorar um pouco, todo dia acordávamos na madruga, pois 
sempre tinha alguém escalado no 1º tempo. 

Foi nesse deslocamento que teve origem uma de nossas músicas do cancioneiro, brilhantemente 
composta, em pouco mais de duas horas, pelo então Ten Penedo (piloto de caça, turma de 1986), título 
deste causo. 

A esquadrilha, Beta Centauro, era composta pelo Ten Motta (Besourão, hoje voando na Emirates 
como Comandante de 777, piloto de caça, turma de 1985) de Ás; eu de #2 com o Ten Domingues 
(piloto de caça, turma de 1989) de “saco” (1); Ten Diógenes (piloto de caça, turma de 1985) de #3; e 
não me lembro do #4. 

O então Maj Pereira (Mangueirão, piloto de caça, turma de 1979), S-3 do Esquadrão, nos 
autorizava fazer uma passagem baixa no regresso da missão de Tiro Aéreo, o que era uma coisa comum 
e muito vibradora à época. 

Tiro Aéreo realizado na área Pinhal, esquadrilha reunida e ainda antes de passar o través de 
Tramandaí, que ficava no litoral, a mais de 60NM da base, o líder já estava coordenando a tal passagem 
baixa na pista 30 de Canoas. 



Neste voo em particular, depois da reunião de regresso, passei os comandos do meu AT-26 ao 
Domingues, já que ele, fominha de voo, havia me pedido. Desta forma fiquei de “saco” na nacele 
dianteira, na ala esquerda, apenas curtindo o panorama. 

Todo mundo sabe que ambas as pistas, de Canoas e Porto Alegre, são relativamente próximas e, 
por esse motivo, nos era incessantemente orientado, no curso de liderança que estávamos fazendo, para 
sempre procurar avistar as duas pistas de modo a não cometer erros. 

Estando eu de “saco” na nacele dianteira neste momento do voo, procurei avistar ambas as pistas, 
e consegui. Para minha surpresa e incômodo, estávamos aproando o Salgado Filho (POA). Eu não 
conseguia acreditar e olhei para o #3, que deveria, por doutrina, ser aquele a alertar o líder deste 
possível engano. 

Ocorre que percebi claramente que o #3 estava ouvindo música, sintonizada no nosso poderoso 
ADF, pois ficava balançando a cabeça sozinho como que acompanhando alguma melodia. 

Quanto mais se aproximava, mais eu tinha certeza de que estávamos com a proa da pista errada. E 
o pior, cada vez mais rasante, pois íamos fazer uma passagem baixa! Troquei informações com o 
Domingues pelo interfone, e este me sugeriu para não avisá-lo, já que era muito “rigoroso” com os 
alunos (risos). 

Contrariando a doutrina de que ala não fala nada, bastante angustiado, mas avaliando que já 
estávamos muito próximos de tornar a situação irreversível, disparei no nosso canal tático: 

- Beta Uno, Beta Dois. 
Ao que o líder, corretamente me respondeu: 
- Na escuta, prossiga! 
- Confirme? A passagem será no Salgado Filho? 
Ao que não obtive resposta, mas tão somente uma rápida inclinação de asa, com entrada em curva 

à direita para livrar o eixo de decolagem da pista de PAlegre e entrar em diagonal numa passagem 
oblíqua no que seria um hipotético sentido 33x15 da pista de Canoas. 

 
Em que pese a letra dizer que foi a torre PAlegre que entrou no canal, na realidade foi o ala 

intrometido que o fez, até porque, justiça seja feita, eu estava voando de “saco”1 naquela hora; além do 
que, como todo piloto pode imaginar, nessa fase do voo, toda esquadrilha já estava na escuta de Coruja 
(torre Canoas). 

Após o pouso, por volta das 10 da manhã, encontramos com o Penedo e contamos o ocorrido, 
sem nenhuma intenção de pedir-lhe para fazer uma música para o fato... 

O almoço ocorreria no Rancho Azul e, para nossa surpresa, o saudoso compositor e cantor 
Penedão pediu o microfone e, com base na música “fio de cabelo”, narrou aquela façanha do líder 
Motta cantando: “...Sai do Salgado Filho seu animal!!!”. 

Na sequência, segue a letra da famosa música do nosso cancioneiro. 
Roberto C. S. Fleury Curado – Cel Av R1 

Piloto de Caça – Turma de 1988 
 

1 saco = neste caso, em aviões de caça duplo comando, é aquele piloto que não está pilotando e naquele momento não tem 
função a bordo. 
 



“ T I R O  A É R E O  E M  

C A N O A S ”   

( C a n c i o n e i r o  d a  

C a ç a )  

 
 
Versão do Maj Av Penedo para a música “Fio de Cabelo”, de Chitãozinho e Xororó, elaborada 

com base no rasante que o Beta Centauro quase deu sobre o aeroporto Salgado Filho, ao voltar de uma 
missão de Tiro Aéreo, que decolou da BACO. 

 

 
 
Quando a gente voa 
Qualquer pista serve para se pousar 
Saí de Canoas 
E fui para a área para atirar 
Aqueles tirinhos 
Que eu mandei pra ela não foram de fato 
Bateram n’água ou foram pro saco 
Já era o presságio de um Caçador 
 
Voltando 
Com três novinhos e muita experiência 
Para “Coruja” logo dei ciência 
Que na pista 30 baixo ia passar 
“Coruja” mandou acusar quando na final 
Mas a Torre PAlegre entrou no canal 
Sai do Salgado Filho, seu animal!!! 

 

2 
O meu voo de Mirage 2000

Anápolis, agosto de 2013. Comparecer ao Bródio dos Jaguares, para 
mim que fui Comandante do 1° GDA, é mais que uma obrigação. Para mim 
sempre foi e será um prazer incomensurável. Rever os velhos amigos que 
criaram aquela unidade e conhecer os novos Jaguares que mantêm a chama 
acesa não tem preço. 



Raras foram às vezes que deixei de comparecer às festividades, mas também foram raras às vezes 
que tive a oportunidade de fazer um voo da saudade. 

Há muito que vinha desejando voar o Mirage 2000. Não só para compará-lo com o Mirage III, 
mas para matar a saudade do voo em si, meu último voo foi em dezembro de 2005 no comando de um 
Airbus 320. O último voo de F-103 foi em agosto de 2003, quando fui sorteado. 

Nos últimos dez anos, não mais fui agraciado com a possibilidade do voo da saudade. Estava 
resignado, afinal a oportunidade é para todos. Mas, o avião era outro e queria ter a experiência de poder 
voar no Mirage 2000, mais moderno, mais potente e vai parar no fim do ano. Fiquei chateado quando 
descobri que não estava concorrendo ao sorteio porque estava acima do peso limite da cadeira de 
ejeção. Porém, eu estava com o mesmo peso de quando passei o Comando do GDA. Acredito que a 
trama vinha sendo articulada há alguns anos pelos “mesmos”. – Cara, isso é bullying. 

Em um ano baixei dos 100kg, fui para 96Kg e estava dentro do envelope da cadeira, mas nada de 
ser sorteado. Alguns “mesmos” eram agraciados pela segunda e até pela terceira vez. Acho que deviam 
declinar da sua “sorte” para que outros 
pudessem ter a chance de desfrutar do 
prazer de matar as saudades da Jaca. Acho 
até que não deveriam participar do sorteio 
por um tempo determinado. Seria uma 
desculpa melhor que a do limite da cadeira 
de ejeção.  

Descoberto o impasse, fui fazer 
queixa e tive o consentimento dos 
Comandantes do NUCONDABRA e da 
III FAE, para, em aproveitamento de um 
voo de suporte do biplace, ocupar a nacele 
traseira. Mas, quando que tive a chance de 
ir a Anápolis a não ser na época do 
Bródio? 

Convencido de que, mesmo sem maracutaia, as chances de ser sorteado eram muito pequenas, 
voltei a jogar o Torneio de Tênis e cheguei até a ganhar o torneio em 2012. 

Este ano, cheguei a colocar o meu nome em uma das chaves das duplas do tênis, principalmente 
depois de um “mesmo” ser sorteado para o voo. Pensei, o outro virá em seguida, e passei a me 
concentrar em quais seriam os meus possíveis oponentes na quadra. 

Depois de mais de meia dúzia de sorteados não contestarem as chamadas, não estavam presentes, 
notei o Comandante do GDA apontando para mim e dizendo vinte e seis. Vinte e seis é o meu 
número, - sou eu mesmo, perguntei. Era verdade, agora dentro do peso, não havia desculpa, depois de 
10 anos sem botar a bunda num caça, o Jaguar 26 ia voar. 

 
Acordei no dia seguinte, tomei café e fui direto para a 

Base, meu voo seria às 11hs, depois do voo do Buko que 
estava previsto para as 9hs. Na noite do sorteio ele tentou 
trocar a hora do voo comigo, podia ter aceitado, não 
custava nada, mas o meu voo seria o último voo da 
saudade no Mirage 2000 e esse voo seria lembrado. Dando 
uma desculpa, recusei.  

Cheguei antes das dez e me deparei com o Buko 
voltando do hangar dizendo que o avião tinha dado pane 
de comandos de voo e que não tinha previsão para ficar 
pronto. Só havia um biplace disponível, mas sem perder as 

esperanças, fui experimentar o material na seção de equipamento de voo. Material escolhido e ajustado, 
parti para a Vila dos Oficiais onde estava ocorrendo o Torneio de Tênis e fiquei aguardando o 
telefonema do Cap Av Leal com uma boa notícia. 



O tempo foi passando, fui para a residência da minha filha, almoçamos e voltei para a Base por 
volta das 15hs, haveria uma reunião com o Comandante da Aeronáutica, no auditório, às 16hs. 

Quando cheguei o BKW estava terminando o seu voo e fui recebê-lo com o intuito de saber 
como estava a aeronave e se voaria em seguida ou após o papo do nosso Comandante. Não deu outra, 
a segunda opção venceu, mas o avião estava 100%. Nessa hora pensei: porque não troquei de horário 
com o Buko! 

O papo do Cmt. terminou às 16:45 hs e corremos para nos equipar. Ainda bem que eu já havia 
escolhido o equipamento e com a ajuda do 2S Juares, consegui ser relativamente rápido e seguir para a 
aeronave. Enquanto o Cap Av Leal se equipava, eu recebia um sucinto briefing do Cap Av Frederico e, 
com a ajuda do 2S Aidan, tentava me amarrar da maneira mais rápida que podia. 

Cara, por ter a redundância dos equipamentos da nacele dianteira, incluindo a tela do radar e o 
HUD (Head Up Display), a nacele traseira do 2000 fica menor do que a dianteira. Nesse espaço 
reduzido, apesar do volumoso e incômodo colete salva-vidas (saudades do antigo LPU), consegui 
colocar as fitas restritoras das pernas (4) e ficar pronto junto com o Leal. 

Notei que alguns instrumentos estão lá para servirem de alternativa para o HUD, velocímetro, 
“machímetro”, altímetro, “gsímetro” e outros como o 
climb, são meros itens figurativos para, em caso de pane 
do HUD, você poder se orientar. 

 
Mas o HUD, que “trosoba”. Não é um mero visor, 

é uma tela de TV que repete uma restrita visão frontal da 
aeronave e dificulta, muito, a visão normal da nacele 
traseira. 

Na verdade, a maioria dos engajamentos do Mirage 
2000 é BVR (Beyond-Visual-Range) onde você não vê o 
inimigo, mas tem condições de abatê-lo.  

Conseguimos decolar às 17:35 hs e foram somente 
35 minutos para matar o meu desejo. O voo teria que ser 
prazeroso e fiz de tudo para sê-lo. 

 
Durante o taxi já se nota a diferença 

devido à potência e ao steering. O canopy fica 
aberto no primeiro dente do descanso até a 
posição 2. A corrida de decolagem é 
extremamente curta e saímos do chão como se 
fossemos catapultados. A atitude de subida é 
impressionante e rapidamente atingimos 
30.000 pés. Faço 180°, proa da Base e acelero 
para romper a barreira sônica, a essa altitude o 
“papoco” será inofensivo, mas dos bons. 

Reduzo para subsônico e desço para realizar algumas acrobacias. O Leal me pede para puxar o looping a 
20.000 pés, questiono a altura, mas ele diz que com o 2000 dá, e 
deu.  

Vim descendo executando loopings e tonneaux. A aeronave é um 
pouco diferente da anterior. Seus comandos são fly-by-wire, é preciso 
manter pressionado um pequeno adendo ao manche para que se 
tenha o comando normal. Largou, ele para na posição. Para quem 
não está acostumado torna-se um fator complicador. 

A 10.000 pés, sobre a Zona, peço a autorização para 
sobrevoar a cidade. Sou liberado, mas devo manter 1.500 pés acima 
do terreno.  

Após algumas curvas apertadas sobre a cidade, me dirijo para 
a casa da minha filha onde todas as mulheres e o meu genro, estão 



se aprontando para a festa na Base. Faço uma primeira passagem para despertar o povo e volto à baixa 
velocidade balançando as asas. Vejo todos me acenando, emocionante. 

Volto para a Base no lusco-fusco e peço uma passagem baixa, não digo onde e rasgo a 0.95Mc 
sobre o alojamento dos oficiais, a maioria dos convidados está se arrumando para a festa. Nariz para 
cima com a “pós-combustão” iluminando o escapamento, faço o último tonneaux, o da vitória, e entrego 
o avião para o Leal. – Podemos pousar, estou realizado. 

Pousamos às 18:10 hs e corri para a casa da minha filha. Banho, terno e gravata e volto correndo 
para Base. Às 20:00 hs o Comandante da Aeronáutica abre a solenidade de apresentação dos novos 
Jaguares. 

Mas as emoções desse dia não acabaram aí.  

 
Os pilotos que formaram a primeira turma que voou o Mirage, os 27 primeiros, foram 

homenageados. Os 11 que estavam presentes subiram ao palco e receberam, pela segunda vez, o 
batismo de Jaguar, dessa vez em uma taça dourada. Eu sou o último, o mais moderno e o mais novo 
“Golden Jaguar”.  

Foi bom demais.  A La chasse ! 
O raio cortou o céu 
O trovão sacudiu a terra 
Depois veio o silêncio 
O Mirage se fez presente mais uma vez e partiu... 

Alberto de Paiva Côrtes – Cel Av Ref  
Piloto de Caça no 1°/4° GAv – Turma de 1970 

 
 
 
 



Z e g a  
(Homenagem a Norman Rockwell) 
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