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    Sobrevivemos: ao período para organizar esta
ideia, colocá-la em prática, exibir ao mundo
segurando tanta expectativa e cruzar os dedos para
dar certo. E deu...
Foram estes momentos de “prazer e dor” que além de se
justificarem, nos mostraram que estávamos no caminho
certo quando apostamos que era possível mostrar a
diferentes públicos que a nossa visão desta paixão
que nos une era de fato acessível à todos.
    Alegria nos define: com todos os tipos de
observações que nos foram feitas, não haveria como
ser diferente: para um começo de jornada poderíamos
afirmar que foi bem promissor.
Portanto, embuídos do regozijo pelo reconhecimento do
bom aproveitamento alcançado, aqui estamos com um
inegável sorriso estampado e com o agradecimento em
forma de palavras, para continuar nossa entusiasmada
missão de trazer a vocês o melhor conteúdo com a
leitura mais confortável!
    E para isto, trazemos nesta edição uma
sensacional matéria sobre a nossa indústria
aeronáutica nacional, falando sobre a criação do
famoso “Bandeirante”, temos ainda uma outra incrível
história sobre outro ícone, desta vez mundial: o
Concorde. Nas dicas de viagem, uma interessante e
completa “odisseia” pelas areias de Doha, que vale
muito à pena conferir! A dica de fotografia desta
edição traz um desafio bem interessante, certamente
lhes incitarão a querer reproduzi-la, e gostaríamos
de ver o resultado na Galeria dos Spotters! E ainda
apresentamos mais um “épico” relato dessa vida
hilária que passamos no “Coisa de Spotter”, falando
sobre a primeira vez no “morrinho do GIG”: E,
finalizando esta edição, aquela instrução didática
sobre os princípios da aerodinâmica para uns, ou
simplesmente como voam os aviões para outros: é o
“Aeroinfo”, instruindo para inspirar.
    Esperamos manter a performance e que suas
expectativas sejam plenamente atendidas, sua
satisfação é o nosso prazer.
Uma ótima leitura a todos,
Revista Aerotudo

BRUNO ANJOS



Era o início da década de 1960: a Força
Aérea Brasileira estava em pleno
processo de integração nacional,
empregando em quase sua totalidade a
frota de aeronaves C-47 e C-45 nas
linhas do CAN (Correio Aéreo Nacional) e
em missões de assistências nas regiões
mais longínquas do país. Modelos que,
apesar de atenderem às demandas, já
carregavam o peso da idade e a
consequente obsolescência e
necessitariam de substituição a curto
prazo. Neste mesmo período
vislumbravam-se possibilidades,
mesmo que remotas, do
desenvolvimento de uma indústria
aeronáutica nacional. Pensando nisto, 
em 1964 o Ministério da Aeronáutica
encomendou estudo ao CTA (Centro de
Tecnologia Aeronáutica) sobre a
viabilidade da criação de uma linha de
produção para aeronaves de
passageiros de médio porte.
No mês de junho do ano seguinte,  foi
assinado o documento básico de
aprovação do projeto , batizado de
"IPD-6504”, que tinha por finalidade o
desenvolvimento de uma aeronave
regional de transporte, adequada as
necessidades brasileiras. O primeiro
protótipo foi construído em três anos e
quatro meses, consumindo 110 mil
horas de trabalho e envolvendo cerca de
300 pessoas sob a coordenação do
engenheiro francês Max Holste e do Cel.
Ozires Silva.  Este protótipo, uma
aeronave de asa baixa, metálica, com
12,74 m de comprimento, janelas em
forma de bolha, equipado com dois
motores Pratt & Whitney PT6-A20 com
580 hp e capacidade para 8 passageiros,
realizou o primeiro voo de
demonstração em 22 de outubro de
1968, a partir do aeroporto de São José
dos Campos, sob o comando do Major
Mariotto Ferreira e do Engenheiro
Michel Cury.

J U N H O  2 0 2 0  •  E D I Ç Ã O  2  |   0 2

(BANDEIRANTE REGISTRO: PP-SBG NO MUSEU DA TAM - SP)

Quatro dias depois o agora já designado
YC-95 fez seu segundo voo, considerado
seu voo oficial de demonstração para um
público de 15 mil pessoas.
Com a saída de Max Holste do projeto, e
a necessidade de se criar uma linha de
produção para a construção em série do
modelo, o governo brasileiro autorizou
em 19 de agosto de 1969 a criação de
uma empresa de capital misto e controle
estatal que receberia o nome de
Embraer – Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A, que seria inicialmente
destinada a fabricação seriada do avião
"Bandeirante". 
No dia 2 de janeiro de 1970 a Embraer
começou a operar assumindo a
produção da aeronave que seria
designada como EMB-100. Neste
contexto, tanto o primeiro protótipo
quanto o segundo que alçou voo em 19
de outubro de 1960 passaram a ser alvo
de estudos a fim de implementar
melhorias, ajustes estes que resultariam
e uma terceira unidade experimental
com a matricula PP-ZCN que realizou seu
primeiro voo em 29 de junho de 1970. 
Apesar do bom desempenho do EMB-
100, verificou-se que as condições de
mercado original haviam se modificado
desde a criação do projeto, e os oito
lugares que o avião oferecia eram
insuficientes.

Desta maneira a equipe de projetistas da
Embraer decidiu então reformular o
projeto, criando o EMB 110C
"Bandeirante", com 12 lugares na versão
militar e alguns avanços técnicos em
relação aos primeiros protótipos.
Em 1971 foi iniciada a produção com o
primeiro voo da aeronave pré-série com
a matricula FAB 2133, ocorrendo em 9 de
agosto de 1972. Esta nova aeronave teve
sua fuselagem alongada para 14,23 m,
ampliando assim a capacidade de 8 para
12 passageiros, apresentava novas
janelas retangulares, estabilizador
vertical e naceles dos motores
redesenhados e novos motores Pratt &
Whitney PT6A-27 com 680 hp. Finalizado
o processo de ensaios e voo, a empresa
passaria a se dedicar a encomenda de 80
unidades celebradas em maio do ano
anterior com o Ministério da
Aeronáutica. As primeiras unidades
começaram a ser entregues a partir de
fevereiro de 1973.
Pode se considerar que o EMB-110C foi o
principal vetor de implantação da
aviação regional no Brasil, sendo a mola
mestra do SITAR (Sistema de Transporte
Aéreo Regional), que fora criado em
1975, com o objetivo de integrar cada
vez mais o interior do país às capitais.
 

©Kamila Afonso
 



Até o encerramento da produção, no final
de 1991, foram construídas 498 unidades
destinadas ao mercado civil em oito
países e também nove operadores
militares, sendo vendidas 253 aeronaves
para o Brasil e 245 aeronaves vendidas
para o exterior como Angola, Cabo Verde,
Chile, Colômbia, Gabão e Uruguai.
 
Emprego no Brasil. 
Em maio de 1970 a FAB fez uma
encomenda de 80 unidades do EMB-110,
as entregas começando em fevereiro de
1973 e se estendendo até 1976. A
cerimônia de entrega dos primeiros
C-95 ocorreu em São José dos Campos,
em 9 de fevereiro de 1973, quando foram
apresentados os FAB 2132 e 2134
pertencentes ao 3º ETA (Esquadrão
Transporte Aéreo). Em julho de 1973, foi a
vez do 6º ETA receber o FAB 2135. Em
meados de 1974, a Embraer passou a
produzir quatro C-95 por mês, o que fez
com que ele se disseminasse
rapidamente pela FAB. Na sequência as
aeronaves foram distribuídas aos demais
ETA's e ao Centro de Aplicações Táticas e
Recompletamento de Equipagens
(CATRE), unidade criada em janeiro de
1974 na cidade de Natal-RN.
 
Durante seu emprego no Esquadrão
Rumba, foi criada a Esquadrilha Deadalus
composta por cinco C-95, com o
propósito de realizar demonstrações
aéreas, com a primeira apresentação
ocorrendo em Natal, no dia 10 de
fevereiro de 1982, durante as solenidades
de passagem de comando do CATRE. A
primeira apresentação com emprego de
fumaça ocorreu em São José dos Campos
em 18 de agosto de 1982, durante os
festejos do aniversário da criação da
Embraer. Esta unidade, no entanto seria
dissolvida em 1983 com as aeronaves
retornando exclusivamente as missões
de formação de pilotos multimotores e
transporte orgânico.
 
Durante seu emprego na FAB, os C-95
sempre cumpriram as missões de
transporte de passageiros e formação de
pilotos para aeronaves de patrulha,
reconhecimento, busca salvamento e
transporte.
A partir de 1981, o "Bandeirante" estava
distribuído junto ao 1º/5º GAV, 1º/15º GAV
e nos sete Esquadrões de Transporte
Aéreo, atuando também como aeronaves
orgânicas a serviço de instituições como
a Academia da Força Aérea, Escola
Preparatória de Cadetes do Ar, CTA, 
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Em setembro de 1995 o Exército
Brasileiro firmou um acordo com a FAB,
permitindo a alocação (arrendamento)
de quatro C-95 e um C-95B para ao
atendimento das necessidades de apoio
aéreo daquela unidade, sendo as células
retiradas do 7º ETA (FAB 2150,2171,2183)
e do 1º/15º GAV (FAB 2175), as aeronaves
mantiveram as tripulações e marcações
da FAB, tendo como identificação oficial
apenas a aplicação do brasão do EB na
parte frontal da fuselagem. Os voos em
proveito do Exército Brasileiro foram
iniciados em novembro do mesmo ano e
cumpridos até fins de 1999, perfazendo
um total de 7.200 horas de voo alocadas
exclusivamente para o EB.
 
Ao subtrair da frota original quatro
aviões perdidos em acidentes, o total de
aeronaves disponíveis chegava a
dezessete, que seria elevada a vinte e
uma graças à conversão de 4 aeronaves
EC-95 transferidas do GEIV (Grupo
Especial de Inspeção em Voo). 
Desta maneira o 1º/5º GAv Esquadrão
Rumba passou a concentrar todas as
células operacionais do modelo onde
mantiveram a proficiência das missões
de instrução até o ano de 2011 quando
começaram a ser definitivamente
substituídos pelos C-95A e as aeronaves
remanescentes foram sendo enviadas
para o PAMA-AF a fim de serem
estocadas, algumas unidades foram
doadas a governos estaduais ou
instituições de ensino e outras
preservadas como monumentos, tais
como os exemplares protótipo YC-95
(matrícula FAB 2130) e o C-95 (matrícula
FAB 2150) que pertenceu ao Centro de
Instrução e Adaptação da Aeronáutica,
onde operou até ser desativado e
entregue ao Museu Aeroespacial no
Campo dos Afonsos - RJ, em 2012.

("BANDEIRULHA" REGISTRO: FAB7050 NO MUSEU AEROESPACIAL - RJ)

CATRE e bases aéreas como
Florianópolis, Santa Cruz, Anápolis
Fortaleza e Campo Grande. A partir de
outubro de 1976 os C-95 FAB 2187 e 2189
foram operados pelo 1º/7º GAV, como
aeronave de transição, a partir da
desativação dos Lockheed P-15 Netuno
ocorrida em setembro deste ano, até a
chegada dos novos Embraer EMB-111 P-
95 "Bandeirulha" a partir de 1978.
 
A incorporação desta aeronave
proporcionou uma revolução em termos
de doutrina operacional nas unidades de
transporte aéreo, pois vieram
gradualmente a substituir os veteranos
Douglas C-47 e Beechcraft C-45, modelos
obsoletos e desgastados, e a troca por
um vetor turboélice de desempenho
superior aliado a modernos
instrumentos de navegação e
comunicação, levariam a aviação de
transporte a outro patamar.  Apesar da
encomenda inicial ser de 80 células,
apenas 55 foram entregues, pois a
experiência de operação dos modelos
militares e civis iria demandar evoluções
na linha original do projeto do
"Bandeirante" gerando assim novas
versões entre elas o EMB 110K1 ou C-95A
das quais 20 células seriam adquiridas a
partir de 1977.
A partir de 1988, a Força Aérea Brasileira
deu início a uma gradual desativação dos
C-95, as treze células mais antigas foram
retiradas de operação, sendo nove
desmontados e estocados no PAMA
Afonsos (Parque de Material
Aeronáutico), e os quatro restantes
leiloados a operadores civis em outubro
de 1990. Em 1994 decidiu-se pela
retirada de mais vinte e uma aeronaves,
que foram revisadas e colocadas
novamente em leilão e adquiridas por
empresas de táxi aéreo e operadores
particulares.

©Fillipe Breia



A coisa toda começou apenas uma semana antes, durante o evento no MUSAL do qual participamos, ainda de forma “individual”. Mas,
entusiasta, fotógrafo - e além do mais – carioca, não se aperta para estabelecer conexões, e aquele caso certamente não seria diferente. Entre
uma sequência de apresentações acrobáticas e outra, aproveitava a pausa para uma providencial hidratação, pois o calor era bem forte por
ali. E a oferta de opções era graças aos deuses da aeronáutica, bem fartas, tinha cerveja pra quem queria, água pra quem curtia, refrigerante
pra quem só podia.
E munido da minha gelada escolha, encostado na grade que separava o público da pista, eis que surgem ao meu lado dois entusiastas do que
eu viria a saber pouco depois que se chamava “spotting”: conversavam empolgadamente sobre um tal de “morrinho” e um outro local que
pretendiam visitar na semana seguinte, para “fotar” a “Lulu”, e mais um monte de aeronaves com nomes “íntimos”, na área de apoio do
Galeão: “coisa de doido” eu pensava, mas a curiosidade e a chance de fotos inusitadas me impeliu à uma intromissão no animado papo: 
- “Posso ir junto?”
-“Claro!”
Contato trocado, promessas feitas, foi só esperar o tempo passar pra chegar o próximo fim de semana: me senti nos tempos de acampamento
do colégio, aquela adrenalina juvenil despreocupada, misturada com a imaginação sobre o desconhecido. E de manhã cedinho, conforme o
combinado, lá estávamos juntos novamente agora sob o “comando” do “amigo spotter”, já que eu além de novato, não conhecia nada ou
ninguém ali: cenário cuja metade eu resolvi em alguns minutos, aliás.
Faltando então apenas conhecer o local afinal, eis que surge uma “reviravolta” no planejamento:
-“Corram todos, a 28 virou!!”
Dizia o empolgado proprietário do colete amarelo fluorescente, orgulhosamente ostentado sob um sol senegalesco em conjunto com sua
calça jeans e camisa pólo de uma companhia aérea.
Tudo que seria de repente deixa de ser (como seu eu soubesse o que era antes a propósito...) e o carismático “líder” daquela exótica “tribo”
decreta triunfante nosso destino diante da ação distraída do vento: -“Vamos para o morrinho!” 
Eu até ali tinha gasto toda a minha reserva de noção sobre onde estava, pois num passado não muito distante havia pleiteando uma vaga de
emprego na área de apoio do aeroporto, então cheguei tranquilamente. Mas dali pra frente, seria me entregar
totalmente aos “cuidados” daquele aparente grupo de “figuras lideradas por outro fortemente suspeito de ter probleminha”. Falou o cara que
desmonta um notebook como passatempo.
“Vamo nessa, eu te sigo!”
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Foi quase como um “parto de girafa:” eu mal havia conhecido o pessoal que “curtia aquela parada” e já estava com eles andando
por aí, fazendo algo que nunca antes experimentara: ouvindo de bem perto o som de um motor (normalmente em pares nesses
casos) junto com o cheiro de QAV (o famoso querosene de aviação, combustível dos jatos comerciais) e a oferta de um mundo novo
de clicks e possibilidades.

(OS SPOTTERS DOUGLAS E RODRIGO NO MORRINHO DO GIG AVISTANDO ALGUMA AERONAVE) (AERONAVES EM OPERAÇÃO NO GIG)

©Bruno Anjos©Bruno Anjos



 
 
Conhecer o Rio de Janeiro é uma coisa, ter ido vistoriar o carro no Detran de Tubiacanga, já pode ser considerado um “curso de
especialização”. Agora, saber chegar no “morrinho”... Só tendo MUITA vontade, mas muita MESMO de fotografar avião... A “jóia da coroa” dos
spotters cariocas (falando do Galeão apenas) fica estrategicamente colocada ao lado da cabeceira de uma das pistas (a tal da 28, lembra?) e
tem uma pegada bem mixada de “Rally dos Sertões” com “Indiana Jones”: Em suma, não lave seu carro antes de ir, mas prepare-se para achar
um tesouro. E leve água.
Após o êxtase de conseguir chegar sem “ferimentos” (sua habilidade como motorista será severamente posta à prova para saber se és
merecedor de pertencer àquele ambiente), vem a segunda onda de prazer, através de informação visual: o lugar é perfeito a vista é incrível e
permite múltiplas atividades, dá pra fazer um churrasco enquanto se delicia com os pousos e decolagens ocorrendo a poucos metros de
distância e ainda curtir um Mountain bike ou motocross bem na sua frente! Sacos de sanduíche foram surgindo, garrafas de suco e biscoitos
meticulosamente  acomodados na mala “infinita” (tinha de tudo la dentro) do carro do “amigo spotter” me fizeram ter a certeza de que nada
ali poderia dar errado.
Carros seguros, pessoas também, nada mais nos resta: “bora 'fotar' que o United tá vindo aí!! “O registro da primeira fritada a gente nunca
esquece.
Dali pra frente já “tava tudo certo”, todo mundo se "sacaneando", parecia que fazíamos aquilo há décadas ao invés de minutos, quem já estava
mais “cascudo” ia dando as dicas de posicionamento pros “gafanhotos”, ou quem sacava mais de fotografia ia orientando sobre configurações
(era mais o meu caso aliás, já que de spotter eu tinha apenas 5 minutos de “vida”). E assim, entre pousos e decolagens fomos naquela “terapia
de grupo” o dia inteiro.
A dinâmica de funcionamento do aeroporto, aliada as características físicas daquele singelo e pacato local te levam a uma segunda e
importante conclusão: vá sem pressa, ou compromisso. Primeiro por ser bem inviável chegar ou sair dali, segundo por nossa atividade
aeroviária não estar exatamente nos melhores dias (lembrando que este episódio ocorreu 8 meses antes dessa pandemia )então existem
momentos longos de intervalos sem pousos ou decolagens (aí que entra o churrasco, entendeu?). Mas nada que desabone a classificação deste
memorável dia como inesquecível. A primeira vez naquele espaço é certamente algo a ser levado pra vida.
E assim aquele “bando de doidos” passou a ser o MEU bando.
Espero que tenham gostado dessa aventura (e como foi), e até a próxima!

REGISTRO DO PRIMEIRO POUSO: INESQUECÍVEL

©Bruno Anjos
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DOHA

 
O que é o que é: País mais rico do mundo, sede da Copa do Mundo em 2022 e quartel general de uma das maiores companhias
aéreas da atualidade. Possui um pequeno território, menor que o estado de Sergipe, vem ganhando notoriedade no meio turístico
ao se tornar centro de grandes eventos internacionais e o destino de curta duração (até 3 noites) que mais apresentou
crescimento nos últimos anos em todo o mundo. Valendo a sobremesa do serviço de bordo, de quem estou falando? Acertou quem
disse: Catar!
A grande maioria dos viajantes não conhece Doha, capital do Catar. Porém, há uma quantidade significativa de pessoas que, ao
voarem para a Ásia com a companhia aérea deste país, optam por realizar um Stopover (parada de até alguns dias em um lugar
de conexão entre voos) na ida ou na volta, em Doha. O que possibilita o viajante conhecer mais de um país na mesma viagem e,
neste caso, descobrir esta que é, seguramente, uma das mais bonitas e interessantes cidades em desenvolvimento na região.
Este mês, a coluna Modo Avião pretende lhe ajudar a conhecer um pouco sobre este destino muito interessante e exótico. Tudo
para que a sua permanência em Doha se torne muito mais agradável. Seja ela por algumas horas ou por alguns dias.
 
 

Programado para ser inaugurado em 2009, o Hamad International Airport, iniciou suas operações somente em 2014. Após uma
série de melhorias contínuas que tinham como objetivo tornar este aeroporto um grande portal de entrada na região,
caminhando lado-a-lado com o país e seu desenvolvimento. 
O nome do aeroporto é uma homenagem do atual emir do Catar ao seu pai (Hamad Bin Khalifa). Há quem diga que esta
homenagem explica o fato do governo Catari (ou catariano, se preferir) buscar manter o aeroporto como um dos melhores e mais
modernos do mundo. Sendo esta, uma forma de gratidão àquele que contribuiu bastante para o crescimento do país. 
Em números gerais, o Hamad International Airport é atendido hoje por 42 empresas aéreas. Tendo registrado em 2019 a
movimentação de 232.917 voos e mais de 38 milhões de pessoas (12,44% a mais do que em 2018). Para 2020, a expectativa era de
aumentar ainda mais esse número. Entretanto, devido ao momento que passamos, esta missão infelizmente ficará para 2021.
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(VISTA AÉREA DO AEROPORTO - HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT - AUTOR DESCONHECIDO)

©Tim Griffith Photographer

CHEGANDO EM DOHA
A imponência e o luxo de Doha já começam a impressionar assim que chegamos em seu aeroporto:



Uma coisa que chama a atenção, é que o Hamad International Airport muitas vezes nem lembra um aeroporto. Seja por conta da falta de
anúncios de voos, as inúmeras obras de arte espalhadas ou a limpeza do lugar, que por sinal merece atenção especial. Isso sem falar na sua
arquitetura e nas suas facilidades, que incluem berçários, pontos de recarga rápida de eletrônicos, banheiros modernos e até um sistema
rápido de imigração. Capaz de, em determinados horários, deixar envergonhados alguns aeroportos famosos pela agilidade deste serviço.

(O INTERIOR DO AEROPORTO IMPRESSIONA PELA SUA CALMA - AUTOR DESCONHECIDO)

O aeroporto conta também com mais de 40 lojas. Incluindo grandes grifes como: Gucci, Hugo
Boss, Rolex e Swarovski, e lojas de ouro e pérolas. Tudo isso para proporcionar ao viajante,
uma excelente experiência de compra e a sensação de estar visitando um verdadeiro shopping
center, enquanto espera pelo próximo voo.
 
O restante da cidade pode ser alcançado por meio de taxis, aplicativos de mobilidade (Uber e
outros) e por um moderno e bonito metrô, construído para a Copa do Mundo de 2022 e
inaugurado ha menos de um ano.

Também conhecida como Doha Sport City,
esta área da cidade foi criada com o objetivo
de promover o bem-estar do povo Catari
através do esporte. Hoje, também é um polo
de aprimoramento de atletas de alto
desempenho e referência na recuperação de
lesões esportivas.
A Aspire Zone conta com arenas indoors, um
estádio de classe internacional, um moderno
parque aquático, um hospital voltado para a
recuperação esportiva, uma moderna
academia, um hotel, um shopping center e
uma grande área verde, usada nos finais de
semana pelas famílias para a prática de
esportes e atividades ao ar livre.

ALGUMAS REGIÕES DE DOHA:
ASPIRE ZONE

Esta área é considerada uma das maiores atrações esportivas do Catar e foi considerada ponto positivo pela FIFA para a escolha do Catar como
sede da próxima copa do mundo, que se realizará em 2022.
A construção mais alta do Catar se encontra nesta área: A Aspire Tower. Torre com 318 metros de altura, construída em formato de tocha
olímpica, que foi desenhada para ser a tocha dos jogos olímpicos da Ásia, em 2006.
Após os jogos, se tornou um hotel com restaurante giratório no topo e mais de 48 andares. É o único prédio capaz de ser visto de qualquer
lugar em Doha. 
E se o hotel da região impressiona, o shopping center também não fica atrás. O Villaggio Mall é o mais luxuoso de toda a cidade, ostentando as
principais marcas mundiais do mercado de luxo, supermercados, cadeias de fast-food e até mesmo passeios de gondola.

(VISTA AÉREA DE ASPIRE ZONE COM A TORRE DO HOTEL THE TORCH AO FUNDO - AUTOR DESCONHECIDO)

(O MODERNO METRÔ ACESSADO DE DENTRO DO AEROPORTO)
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A Aspire Zone é uma região muito agradável porem pouco agitada.
Vale lembrar também que, por se tratar de um local voltado para os
esportes, não possui nenhum estabelecimento autorizado a vender
bebida alcoólica. O que pode ser um fator determinante de escolha
para aqueles que não abrem mão de um vinho ou uma cerveja na
refeição ou após um exaustivo dia de passeio.
Gastronomia: Para quem gosta de viver sobre as nuvens ou
definitivamente segue o lema “quanto mais alto melhor”, uma boa
pedida é o restaurante 360, localizado no 48º andar do hotel The
Torch. Trata-se de um restaurante giratório, de alta gastronomia, que
oferece uma vista maravilhosa de toda a cidade e, embora seja
considerado um pouco mais caro que os outros restaurantes de Doha,
alimenta bem não só aqueles que apreciam uma boa refeição, como
também aqueles que se alimentam com os olhos. 
Com um visual excelente e pratos maravilhosos, é uma experiência
imperdível em Doha.
Hospedagem: Com a chancela da famosa rede internacional de hotéis
de luxo Leading Hotels of the World, o The Torch Doha é um hotel 5
estrelas que conta com 3 restaurantes excepcionais, oferece
habitações muito confortáveis e um serviço primoroso.
Um spa no 41º andar oferece sauna, academia e uma piscina com vista
sensacional do restante do complexo esportivo Aspire. O lounge-bar
no topo do edifício, completa as opções de entretenimento “acima
das nuvens” disponíveis aos hóspedes do hotel mais alto de todo o
Catar.
Imperdível para aqueles que querem ter a experiência de ver a cidade
de cima, sem ter que colocar o macacão ou o uniforme de piloto em
jogo.

ALGUMAS ATRAÇÕES RÁPIDAS:
 
KIDZ MONDO: Esta área voltada para os miúdos é uma réplica de uma
cidade real, com diversas atrações nas quais as crianças podem fazer
experiências e simularem profissões reais orientadas pelos monitores
locais. Aqui está localizada uma das maiores atrações para as crianças
que sonham em seguir a carreira da aviação: A Qatar Aviation
Academy. 
Uma academia de treinamentos da Qatar Airways, inaugurada em
novembro de 2019, voltada para as crianças, na qual elas poderão
aprender (e simular) as funções de piloto, copiloto e comissário de
bordo. Tudo em um simulador com tecnologia de realidade virtual
(para criar uma experiência real de voo). A atração tem como objetivo
desenvolver as habilidades de colaboração, comunicação,
pensamento crítico e autoconhecimento das crianças. Mas atenção! É
só para as crianças. Adultos desacompanhados de crianças não
conseguem chegar nem perto da entrada da atração. Não adianta
chorar nem fazer birra.

360 RESTAURANT
Endereço: Hotel The Torch – Aspire Zone
www.360restaurant.com.qa
Nota Importante: É aconselhável realizar reserva com bastante antecedência
para o jantar, principalmente nos finais de semana.

VILLAGGIO MALL: Imagine um shopping center com canais de
navegação venezianos, mais de 200 lojas e uma decoração que
ostenta luxo e grandiosidade.  Este é o Villagio Mall, o shopping center
localizado na Aspire Zone e ponto de visitação obrigatório para quem
pretende se hospedar nesta região.
Aqui é possível encontrar uma gama de atrações que podem fazer
com que uma simples visita passageira se torne uma grande
experiência de compras. 
Entretanto, se o seu negócio for diversão e compras não se encaixam
neste conceito, não há problema! O Villaggio Mall também possui
cinema IMAX, pista de patinação no gelo, uma mega zona de
brinquedos para as crianças e alguns cafés e bares (sem bebida
alcoólica) que simulam bistrôs de Paris e cafés novaiorquinos. 
Este é de longe um dos melhores shoppings de Doha e uma ótima
opção de passeio.
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(CRIANÇAS NA QATAR AVIATION ACADEMY - CRÉDITOS: KIDZMONDO)

(A LUXUOSA ALA DE GRIFES DO VILLAGGIO MALL - AUTOR DESCONHECIDO)

(360 RESTAURANT - AUTOR DESCONHECIDO)



DOHA
©Allan Miranda

SOUQ WAQIF
 
O Souq Waqif é um mercado no melhor
estilo árabe, repleto de lojas, labirintos,
atrações exóticas e, seguramente, um dos
lugares mais interessantes e agitados de
toda a cidade. 
Utilizado por beduínos que chegavam na
região, até meados dos anos 70, para
comerciar mercadorias, este local passou
por uma completa reforma após um grande
incêndio em 2003. Hoje, as construções do
local mantem as mesmas características
estéticas das construções originais,
possibilitando ao viajante uma verdadeira
imersão no mundo árabe por meio dos
prédios com paredes de barro, adornos e
vigas de madeira aparente.
 
Como todo mercado de origem árabe, aqui é
possível encontrar de tudo: Tecidos,
tapetes, especiarias, comidas, pérolas e, até
mesmo, animais empalhados. Passando por
mesquitas, lojas de narguilé (shisha, como
chamam por aqui) e redutos de bugigangas
como lâmpadas do Alladin, porta-joias em
formato de camelo (fabricados na China). A
prática da negociação de preço também
deve ser considerada aqui. Não chega a ser
como em outros lugares, nos quais não
negociar é um insulto, mas é uma forma de
trazer o preço mais próximo do preço
original. Uma vez que o valor mostrado nas
mercadorias ou anunciado pelos
vendedores é, em média, 20% maior do que
o valor real do produto.
 
O Souq é um lugar vivo, vibrante e que
reserva várias surpresas ao viajante.
Entretanto, uma vez que a temperatura em
Doha é muito alta, as lojas do Souq abrem
às 10h e fecham ao meio-dia. Reabrindo às
16h e fechando às 22h. Esta informaçao e
importante para que o viajante desavisado
não corra o risco de chegar no Souq e ver
tudo fechado e sem uma única viva alma nas
ruas.
Segundo a recepcionista do hotel em que
me hospedei, ninguém vem a Doha, visita o
Souq e vai embora sem ter sido
surpreendido por algum sabor ou imagem.
No meu caso foram várias, mas uma em
especial marcou minha primeira ida ao
Souq: Era um balão de hélio no formato de
um 747-300 da Varig, que no meio de outros
balões, se destacava pelos detalhes e
resgatou um saudosismo incrível. Seguimos
em frente...
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GASTRONOMIA: As opções de alimentação existentes nesta região, tendem a agradar a maioria dos paladares, já que há locais que oferecem
de quibe a comida iraniana, passando por hambúrguer, espetinhos e até sorvete turco.
Uma boa pedida para quem desejar provar algo diferente, em um ambiente bastante interessante, é o restaurante Parisa. Este restaurante,
bastante frequentado pela família do emir do Catar, é especializado em gastronomia persa e oferece também diversas opções de pratos e
entradas não condimentadas. Tudo em um ambiente ricamente decorado por mosaicos, pinturas manuais e muitos espelhos.
Sua entrada, por si só, já transporta o viajante para algum palácio persa. Dando a impressão de que seremos recebidos a qualquer momento
pelo dono do palácio.

©Allan Miranda

©Allan Miranda

(SOUQ WAQIF A NOITE)

(AMBULANTE VENDENDO BALÕES - 747 DA VARIG)

E se depois destes pontos levantados sobre o Souq Waqif você ainda tiver alguma dúvida se vale a pena conhecer está região, nada melhor do
que pensar com o estômago e deixar a fome decidir por você.



Embora seja um local exótico e fascinante, Doha faz parte de uma cultura diferente e alguns hábitos encarados como normais em países do
ocidente, podem representar um grande problema se não respeitados pelos viajantes. Abaixo, cito alguns deles:
 
1- Como capital de um país muçulmano , Doha segue o preceito de não consumir álcool.
Por este motivo, somente alguns hotéis da cidade servem bebida alcoólica. Estes lugares possuem um selo especial, mas não são muitos. De
forma alguma consuma álcool fora destes estabelecimentos.
 
2- Doha é um lugar de clima quente e muito sol. Mesmo assim, respeitando as tradições do
lugar, é extremamente desaconselhável que mulheres usem roupas que mostrem o colo ou deixem ombros e joelhos a mostra. 
 
3- Manifestações explicitas de carinho e afeto são muito malvistas pelos locais. Evite beijos calientes, abraços demorados ou outras ações que
possam chamar a atenção ou constranger os locais. Estas ações podem resultar em detenções. No mês que vem traremos mais duas regiões da
cidade e alguns passeios interessantes neste destino fantástico. Até lá...

©Allan Miranda

Hospedagem: Se hospedar no Souq Waqif é
uma das experiências mais prazerosas
possíveis para aqueles que desejarem viver
esta parte da cidade de forma mais intensa. 
A cadeia portuguesa de hotéis Tivoli, é a
administradora do Souq Waqif Boutique
Hotels. Uma rede de 7 hotéis, situados
dentro do Souq Waqif, com configurações de
2, 15, 35 e até 50 quartos. Cada um com
decoração, charme e estilos únicos.
Dentro destas opções, uma boa pedida é o
Mirqab Hotel. Localizado próximo a entrada
do Souq Waqif, ele está praticamente
grudado ao metrô e possibilita um
deslocamento mais barato entre o hotel e
demais pontos da cidade. 
O hotel oferece piscina, restaurante, carrinho
de golfe para se locomover dentro do Souq e
também um walking tour em inglês pela
região (gratuito para hóspedes).
 

ALGUMAS ATRAÇÕES RÁPIDAS:
 
SOUQ WAQIF FALCON HOSPITAL: A falcoaria é um dos esportes mais populares do Catar, movimentando milhares de euros anualmente. O
hospital de falcoes surpreende pelo modo no qual os animais são tratados e ajuda a entender um pouco mais sobre esse esporte e paixão do
povo Catari por ele. O hospital está localizado na região dos falcões, no Souq Waqif e pode ser acessado gratuitamente.
MUSEU DE ARTE ISLÂMICA: Inaugurado em 2008, este curioso museu, cujo formato tem como objetivo remeter a lembrança de uma mulher
usando a Abaia (traje islâmico feminino), está localizado na região de Corniche, próximo ao Museu Nacional do Catar e o Souq Waqif. No seu
interior é possível encontrar artefatos islâmicos de diversas origens, formatos e idades. Se você gosta de artesanato, história ou quer apenas
fugir do calor, vale a pena conhecer.

©Allan Miranda

PARISA RESTAURANT
Al Souq Street s/n
Nota Importante: É aconselhável fazer reserva com
bastante antecedência.
Principalmente para almoço e jantar nos finais de
semana. A reserva pode ser feita através do
seguinte endereço: dining.sharq@ritzcarlton.com

AL MIRQAB HOTEL – SOUQ WAQIF BOUTIQUE HOTELS
Souq Waqif – Doha
https://www.tivolihotels.com/en/souq-waqif-doha
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(ACOMODAÇÃO NO HOTEL AL MIRQAB)

Os pratos são bem servidos e, dependendo
da fome, servem mais de uma pessoa.
Para completar a experiência, recomendo o
famoso Chai local. Servido em uma pequena
jarra de porcelana e alguns torrões de
açúcar.
Dica importante: Antes de ir embora, peça
para conhecer a sala de jantar exclusiva do
restaurante. Trata-se de uma sala decorada
com cristais e folheada a ouro, na qual se
realizam eventos fechados e jantares para
celebridades e a família do Emir.

©Allan Miranda



P o r  Y v e s  F e r r e i a

 

 

Avião é tudo igual?

Pra você: avião é tudo igual? 
Vamos bater um papo a respeito disso então.
Teoricamente, a ideia não está errada... Todo avião voa, certo?
Tem motor, asas... Então nesse contexto eles são iguais.
Baseado nesse princípio, carro é tudo igual né? (O que
teoricamente também está certo).
Todo carro tem motor, portas, rodas e anda.
Então vamos “viajar” nessa ideia?
Imagine que faremos um passeio: chamamos os amigos e
pegamos a estrada. Todos com malas e etc, no fim somos dez
pessoas. Eu organizei tudo e como acho que carro é tudo igual,
aluguei um fusquinha pra nós.
Opa! Nem preciso continuar.
Já sabemos que 10 pessoas não vão caber em um fusca (sem
contar a bagagem), ou seja, será necessário um veículo maior,
com mais espaço (mas carro não é tudo igual?). Pois é, mal
começamos e já percebemos que não é bem assim... então, na
aviação também não pode ser. 
O que seriam das grandes aeronaves se não fossem as
pequenas? Aliás, são nesses aviões bem pequenos que os
grandes pilotos aprendem a voar. Eles passam por um longo
processo em uma escola de aviação onde usam aquelas
aeronaves pequenas, que são chamadas de “treinadoras”. São
aviões de pequeno porte e muito mais básicos e "dóceis", 
 ótimos  para aprender a pilotar (um segredo: todo piloto civil
passou por um desses - até os grandes comandantes!). Esses
aviõezinhos, para os leigos são chamados carinhosamente de
“teco-teco”. Bom, com isso nós começamos a entender que
existem diferenças entre os aviões, a nível de tamanho, tipo de
uso, complexidade de sistemas e etc.
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Já reparou nos aeroportos a variedade de tamanho entre os
aviões? Pois é, isso também tem uma razão de ser. por causa da
distância a ser percorrida, pela quantidade de passageiros que
fazem uso daquela rota, nisso a performance de cada aeronave
também é levada em conta (custo benefício, sabe? Ninguém
está no mundo pra perder né). Ou seja, uma companhia aérea
pode operar com 2 ou mais fabricantes diferentes de aviões
dependendo da proposta da aeronave e da necessidade da
empresa.

Existem também os jatinhos executivos, voltados para aquelas
pessoas com muita grana, que podem se dar ao luxo de ter seu
próprio avião. São aviões ultra modernos e que voam alto,
usados para curtas, médias e longas distâncias (existem
empresas de táxi aéreo que fazem uso deste tipo de aeronave).
A agricultura também usa aeronaves, sabia? Pois é, elas
sobrevoam as plantações aplicando fertilizantes, fungicidas,
inseticidas, herbicidas e muitas outras substâncias.

AVIÃO É TUDO IGUAL?

Por:
Yves Ferreira

(CESSNA C-208B GRAND CARAVAN)

(BOEING 737-800EH)

(ATR 42-500)



Pois bem, na aviação regional é exatamente assim. São
aeronaves menores que funcionam muito bem em pistas curtas
e aeroportos sem muita estrutura. Esse tema dá mais “pano pra
manga”, mas a proposta aqui é simplificar e não complicar.
Agora já estamos entendendo que existem diferenças entre as
aeronaves, a partir de agora convido vocês a observar mais e
perceber que os aviões podem possuir asas em cima do seu
corpo (fuselagem), no meio ou mais pra baixo. Tudo isso está
diretamente relacionado a função daquela aeronave. Então,
concluímos que, assim como temos meios de transporte
variados, por exemplo, carros, ônibus, caminhões, temos
também aviões variados e cada um com um propósito. 
Mas isso é papo para uma próxima edição. Prometo trazer mais
detalhes sobre tudo isso. Até mais, entusiastas!

Agora, imagina um avião enorme como os de passageiros fazendo esse tipo de serviço? Sem condições! Mal comparando, seria
como alugar um ônibus para você ir sozinho de uma cidade à outra. Não faz sentido usar um meio de transporte muito grande,
sendo que o serviço poderia ser feito por outro bem menor, isso sem falar na economia.
Como já vimos antes, há uma modalidade da aviação chamada “táxi aéreo”, onde aeronaves de médio ou pequeno porte são
utilizadas. Esse tipo de serviço é usado por pessoas que precisam voar com mais rapidez (rapidez no sentido de evitar filas e dores
de cabeça com companhias aéreas, onde o fluxo de pessoas é muito maior).
Outro segmento importante da aviação é responsável pelo transporte de cargas, onde os aviões fazem a conexão entre cidades e
países, transportando milhares de produtos. Em maioria esses aviões já foram muito utilizados antes por outras empresas áreas
no transporte de passageiros e já no fim de sua vida, eles são convertidos em cargueiros e continuam voando por anos e anos
(existem aviões cargueiros com mais de 30 anos de operação).

A aviação regional também não pode ficar de fora. Ela é feita
por aviões de pequeno e médio porte que ligam regiões mais
remotas que por algum motivo não são atendidas pelas
grandes companhias aéreas, porem estas possuem empresas
menores para fazer esse tipo de serviço, como, por exemplo,
aqui no Brasil, existem empresas aéreas que possuem divisões
menores (com aeronaves menores) que fazem esse tipo de
serviço. Geralmente essas áreas remotas são aeroportos com
pequena estrutura onde operar uma aeronave maior seria
complicado. Ficou estranho entender?
Imagine: estamos em um ônibus de turismo e a vaga que tem
pra nós naquela “rodoviária” é pequena, ou seja, não tem
como estacionar ali. Porém, se ao invés dele estivéssemos em
uma van, facilitaria a vida certo?

(AIRBUS A319)

(LOCKHEED P-3 ORION) (NORTH AMERICAN T-6G TEXAN)

(LOCKHEED C-130 HÉRCULES)

(EMBRAER A-29 SUPER TUCANO)

(AF-1 SKYHAWK )

©Marcelo Valentim ©Marcelo Valentim

©Marcelo Valentim

©Marcelo Valentim

©Marcelo Valentim

©Marcelo Valentim
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Quando resolvemos criar este espaço, tínhamos em mente a
intenção de dar dicas de fotografia, mas não para que fosse possível
apenas chegar a “foto perfeita”, mas principalmente para que, com
o equipamento que você tenha em mãos independentemente, seja
acessível o resultado de uma “perfeita foto”. Parece confuso, mas eu
explico. Aqui pretendemos orientar sobre como saltar uma rampa,
tendo uma moto, uma bicicleta ou um patinete em mãos. E sem
tombos.
Sendo um apaixonado pela fotografia, e um entusiasta dos desafios,
encontrei na aviação o cenário ideal para aliar ambos e obter
resultados bem empolgantes. E teremos campo para alguns
episódios a respeito: no de hoje, vou abordar uma das minhas
“manias”: Luzes. 
Mas não são as simples, que estão ali permanentemente no cenário,
ajudando a iluminar a cena, pois seriam fáceis demais. Eu gosto das
intermitentes, as luzes de posição da aeronave, que bem
basicamente explicando, se dividem em duas, brancas e vermelhas,
e que pra “facilitar”, piscam altenadamente e não mesmo ritmo.
Então, montando o nosso “cenário do caos”, temos um objeto
(aeronave) em movimento, piscando, quase no escuro (noite) e para
o qual não podemos usar flash para ajudar (está muito distante),
subir o ISO vai  comprometer a qualidade, sua lente é
“escura”(abertura de diafragma inadequada para pouca luz) e usar
tripé até poderia ser tolerado, mas estragaria o desafio...
“Tá de sacanagem”?! “Isso nunca vai dar certo...”
Pois bem, eu lhes digo que dá. E a prova está bem diante dos seus
olhos:  esta foto foi tirada numa noite chuvosa, na área de apoio do
galeao (a famosa cabeceira da 10 – 28), com as configurações cujos
motivos vou explicar: 

Era meu começo de vida na vida de spotter, mas eu já havia feito um
upgrade de equipamento, tinha uma nikon D90 e adquiri uma D7200,
o que neste caso me favoreceu pela capacidade para fotografar “ no
escuro”.
Mas a lente utilizada ainda era uma 18-270, cuja abertura mínima
naquele  cenário 150mm seria de 5.6 (quase como querer enxergar
uma vela acesa num quarto apagado depois de deixar cair sabão nos
olhos).
Então, voltando ao velho triângulo dos pilares da fotografia, somente
dois parâmetros em minha câmera poderiam ser manipulados, ISO e 
 velocidade do obturador, e mesmo assim, com bem pouca margem,
pois a  “missão” é capturar o avião, piscando, focado e com o menor
ruído (granulado) na imagem.
E como nada é tão ruim que não possa piorar, o tempo da “piscada”
destas luzes é na casa dos milissegundos, um típico “flash”. E,
lembrando, a câmera está na mão, portanto, não trema.
A faixa de utilização da ISO na D7200 vai de 100 a 25600, o que não
quer dizer que regulando a 14000 por exemplo sua foto estará isenta
de ruídos.
Isso dependerá muito do cenário. No meu caso, extrapolando meus
hábitos, subi ate 10000 para poder usar uma velocidade um pouco
maior no obturador evitando comprometer o resultado com alguma
tremida, usando assim 1/25. E para que não reste nenhuma dúvida,
deixei o arquivo sem edição, para que você tenha a exata noção do
que pode conseguir. Se a sua câmera não tem esta amplitude no ISO,
não tem problema, ainda resta a  velocidade para adaptar e conseguir
um resultado similar, ou se deres a sorte de um aeroporto, ou ponto
mais iluminado podes compensar esta carência.
 
Espero que tenham gostado e até a próxima dica!
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O objetivo era claro: criar um avião para voar a duas vezes a
velocidade do som. Mas, logo de “cara" um grande desafio
deveria ser superado:  conseguir incorporar ao cenário
comercial as tecnologias já existentes na aviação militar
(caças supersônicos). Ele deveria voar a “Mach 2”, ter
autonomia superior aos caças já em serviço, ser equivalente
aos aviões presentes no mercado até então, além de algo
fundamental , uma aerodinâmica melhorada, quando em
comparação aos aviões comerciais “tradicionais”.
Pois além de permitir a sustentação da aeronave em voo,  esta
deveria  causar o mínimo de arrasto (resistência do ar), para
assim melhorar a eficiência no consumo de combustível e
também poder dar mais velocidade para o rompimento da
barreira do som,  além de reduzir a  geração de calor na parte
externa da fuselagem. Para isso, o combustível foi colocado
nas asas, como nos aviões da época, porém  com o proposito
de ajudar a resfriar a superfície, o bordo de ataque e de fuga.
Os projetistas precisavam encontrar formas de criar uma
aeronave aerodinamicamente  “perfeita”: e ao que parece,
conseguiram. E seu primeiro voo ocorreu no dia 21 de janeiro.
O Concorde seria a primeira aeronave comercial supersônica,
mas não a primeira a voar. Vamos mergulhar juntos nessa
história fascinante sobre este modelo icônico. 
 
O INÍCIO
No final da década de 1950, muitas companhia aéreas
achavam interessante a ideia de se criar um avião supersônico
para transporte de passageiros, companhia essas que se
situavam nos Estados Unidos, França, Inglaterra e a extinta
URSS (União das Republicas Socialistas Soviéticas)porém
cada uma tinha seu próprio projeto de avião supersônico, mas
devido aos altos custos para a produção os governos da
França e da Inglaterra decidiram unir forças para desenvolver
a aeronave, e em 25 de Outubro de 1962 eles oficializaram a
parceria assinando um tratado que levou a criação de um
consórcio franco-britânico e assim tornando possível o
desenvolvimento e produção do concorde. Logo no início o
concorde acumulou a marca de 100 pedidos de algumas das
companhias aéreas mais importantes do mundo , como Air
France, Pan Am, BOAC (atual British Airways)

Para os seus criadores, o Concorde seria um avião completamente à frente do seu tempo: ele seria um padrão a ser seguido e
assim ditaria as "regras" das futuras viagens da aviação comercial. Logo de início ele já começou mudando o mercado, fazendo
com que fosse criado um consórcio entre duas grandes empresas: a britânica British Aircraft Corporation e a francesa
Aérospatiale.
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CONCORDE
A história do supersônico.

Por:
Marcelo Valentim

que seriam as companhia lançadoras da aeronave, também se
mostraram interessadas as Japan Airlines, Lufthansa, American
Airlines, Qantas e TWA.
A construção do primeiro protótipo começou em abril de 1965
pela aerospatiale em Toulouse, na França, onde hoje é a fábrica
da Airbus, o primeiro protótipo veio a ficar pronto em 11 de
dezembro de 1967, após isso o concorde passou
aproximadamente 15 meses realizando testes em solo e no dia
2 de março de 1969 decolou pela primeira vez para os céus
franceses. Até esse momento ainda tinham apenas um
protótipo da aeronave, mas o lado inglês construiu o protótipo
número 2 em Filtron, na Inglaterra, esse construído pela BAC e
cerca de um mês depois decolou o segundo protótipo, decolou
no dia 9 de abril de 1969 para os céus ingleses.
No dia 1º de outubro de 1969 o protótipo número 001 atingiu a
marca de 1.100km/h assim rompendo a barreira do som pela
primeira vez e no dia 4 de novembro de 1970 atingiu a
velocidade supersônica de aproximadamente 2.200km/h.

©Thaísa Castro

(AUTOR DESCONHECIDO)

©Thaísa Castro



A APRESENTAÇÃO AO MUNDO
Em setembro de 1971 o Concorde iniciou sua 
turnê mundial, assim fazendo seus voos de 
apresentação em vários aeroportos, inclusive
o recém inaugurado aeroporto Internacional de 
Dallas – Fort Worth, em 1973 quando a aeronave 
visitou os EUA, esses vôos fizeram com que ele 
acumulasse cerca de 60 pedidos de compra, porém, 
devido a uma série de acontecimentos uma grande 
parte dos pedidos que o concorde tinha fossem 
cancelados, acontecimentos esses como a queda do 
seu concorrente Tupolev TU-144, a crise do petróleo 
dos anos 1970, dificuldades financeiras por parte 
dos parceiros, reclamações dos ruídos do estrondo 
sônico e outros problemas. 
 
Acontecimentos esses que fizessem que apenas a 
Air France e a British Airways mantivessem os pedidos do concorde, companhia essas que fizeram uma serie de voos de teste e
demonstração ao redor do planeta a partir de 1974, que nesses voos de demonstração culminou na quebra e estabelecimento de
vários recordes mundiais aeronáuticos, no total essas companhias acumularam mais de 5mil horas de voo com apenas os seis
primeiros modelos, modelos esses que não foram utilizados em voos comerciais, dessas mais de 5mil horas, mais de 1.600 foram
em voos supersônicos.
 
 
 
O INÍCIO DOS VOOS COMERCIAIS
E finalmente, no dia 21 de janeiro de 1976, foram iniciados os voos comerciais com o Concorde. Para celebrar a data, um evento
sincronizado via rádio foi organizado: uma decolagem simultânea dos “quintais” de suas idealizadoras: a Air France decolou do
aeroporto internacional Charles de Gaulle com destino ao Aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o “Galeão”, com parada
técnica em Dakar. Já a British decolou da Inglaterra, do Aeroporto Internacional de Heathrow, com destino ao Bahrein. E com
velocidade de cruzeiro de cerca de 1.150kts (2129,8 Km/h), um grande feito para a época, já que as aeronaves “comuns” voavam a
cerca de 450kts (833,4 Km/h). No dia 19 de Dezembro de 1985,  estabeleceu o recorde de 1.292 kts (2392,7 km/h), sendo ainda
 capaz de algo até então inimaginável: a Air France colocou ele e um Boeing 747 para decolarem juntos, um saindo de Boston com
destino a Paris, e o Boeing  saindo de Paris com destino a Boston: o Concorde foi capaz de chegar em Paris, ficar uma hora em
solo, decolar novamente e chegar de volta  11 minutos antes do Boeing... Outro ponto positivo eram as turbulências quase
inexistentes, uma vez que ele voava muito mais alto que os demais aviões em operação na época. Em altitude de cruzeiro, já era
possível ver a curvatura do globo terrestre! Como  voava em uma velocidade superior à rotação da terra, também proporcionava
outro feito incrível: era possível decolar de Londres ao pôr do sol e chegar em Nova Iorque ainda durante o dia! Mas, por ser um
avião supersônico, causava muitos ruídos enquanto estava acima da velocidade do som, o que gerava muita poluição sonora
e muitos gases despejados na atmosfera pelos seus quatro motores turbojatos Rolls Royce Olympus 593. Isso fez com que por
muito tempo houvesse restrições de operações nos Estados Unidos. Ainda assim, permaneceu sem acidentes por
aproximadamente 24 anos, visitando todos os continentes do globo durante seu tempo de operação - exceto a Antártica.
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A bordo, os passageiros tinham direito a
um atendimento de luxo, com
champanhe, comidas assinadas por
famosos chefes  e servidas em porcelana
chinesa. O Concorde teve uma pintura
especial durante o seu tempo de
operação comercial, numa ação de
marketing com Pepsi, que na época
estava trocando suas cores e logo para se
diferenciar da Coca-Cola. A aeronave que
recebeu essa pintura foi a B-TSD, num
contrato de 16 voos, todos “charter”
(fretados) em 1996.
 
 
 

(AUTOR DESCONHECIDO)

(AUTOR DESCONHECIDO)



Ricardo Padovese

 
O FIM
 
No dia 10 de abril de 2003, ambas as companhias operadoras decidiram finalizar os
voos comerciais da aeronave. A Air France encerrando no dia 31 de maio de 2003 e a
British no dia 24 de outubro do mesmo ano. O último voo foi realizado pela aeronave
de matrícula G-BOAF da British em 26 de novembro de 2003, indo para Filton, cidade
onde foi construído o primeiro modelo. Neste voo, foram feitas manobras e
homenagens, e logo após o pouso ,os motores foram desligados pela última vez,
encerrando assim todo um mágico e glorioso capítulo da história da aviação. Em sua
linha de produção, ao longo de treze anos, foram contabilizadas 20 unidades.
 
CURIOSIDADES
 
As asas em “delta” do Concorde proporcionavam um menor arrasto aerodinâmico, o
“nariz” se abaixava para melhorar a visibilidade dos pilotos para o pouso e táxi da
aeronave. Sua  ponta era fina como dos aviões de caça, justamente para poder
“furar” o ar a frente e assim diminuir o arrasto aerodinâmico. Sem duvidas foi uma
das aeronaves mais interessantes, bonitas e tecnológicas a ter passado por nossos
céus. Seus quatro motores ligados consumiam em “modo de cruzeiro”, cerca de 25
mil litros de combustível por hora, o  equivalente a praticamente o dobro de um
Boeing 747! 
Seu teto operacional era de 60 mil pés, ou seja, mais de 18 quilômetros de altitude
em relação ao nível do mar. Para se estudar a viabilidade técnica do uso das asas em
“delta” do Concorde, foi utilizada a aeronave Handley HP115, e quanto aos motores,
graças ao desenvolvimento do bombardeiro TSR2  foi permitida a criação dos
poderosos  motores RR Olympus e assim levar esta linda aeronave aos céus com sua
velocidade de cruzeiro de mach 2.2, com capacidade para até 128 assentos, mas
normalmente levando apenas 100 passageiros. 
Durante o processo de criação,seu valor subiu cerca de seis vezes em 10 anos,
chegando 23 milhões de libras por unidade. Seu primeiro voo foi tranquilo, mas não
seria levado ainda a velocidade supersônica. No teste feito em Toulouse na França,
ele bateu o recorde de voo nivelado , atingindo 68 mil pés, ou cerca de 20
quilômetros de altitude. O concorde tinha 61,66 metros de comprimento, 25,6
metros de envergadura e 12,2 metros de altura. 
Com os quatro motores funcionando a pleno gerava mais de 152 mil libras de
empuxo com os pós-combustores ativados, tinha seu peso de decolagem máximo de
187 mil quilos.

O ACIDENTE E O INÍCIO DO FIM
 
No dia 25 de julho de 2000, uma das
aeronaves da Air France
teve um acidente fatal,  quando
durante a corrida de decolagem, um
dos trens de pouso passou por uma
peça de metal que havia se soltado
de um DC-10 da Continental Airlines
que havia decolado cerca de 5
minutos antes. O voo 4590 teve seus
pneus furados, assim fazendo com
que pedaços colidissem com a parte
inferior da asa da aeronave,
comprometendo os tanques e
vazando combustivel , que em
contato com as partes quentes do
motor se inflamariam, fazendo-o
 decolar e cair logo após, vitimando
os 100 passageiros, 9 tripulantes e
também 4 pessoas em solo. Esse
acidente fez com que todos os
Concordes  no mundo fossem
mantidos em solo, além de ter seu
certificado de voo suspenso até que
fossem feitas melhorias e
modificações na parte inferior dos
tanques (asas) para que fosse
possível evitar acidentes similares
no futuro.Durante esse tempo
parado  ele recebeu outras
melhorias e modificações, voltando
a operar com os voos de passageiros
em novembro de 2001. Alguns meses
antes, para fins de teste, um
exemplar decolaria do aeroporto de
Heathrow por volta de 14h20
(horário local) e sobrevoaria o
oceano Atlântico, retornando a
Inglaterra ao passar sobre a Islândia
e pousando na base aérea de
Oxfordshire, tendo como objetivo
provar que estava apto a
retomar com os voos comerciais
regulares. 
Após as modificações o modelo
chegou a velocidade de 2.200km/h e
a altitude de 60.000ft. Seu tempo de
voo do foi de 3h20
e estavam a bordo autoridades da
aviação civil e da British.

QUANDO ATINGIA A ALTITUDE
MÁXIMA DE 60MIL PÉS, OU 18
QUILÔMETROS, ERA POSSÍVEL
VER A CURVATURA DA TERRA!
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(AUTOR DESCONHECIDO - CONCORDE COM A PINTURA ESPECIAL DA PEPSI)



O Concorde precisava de pelo
menos 3.600 metros de pista
para alcançar a velocidade
necessária para decolar, seu
ângulo para rotação era de 18º
e possuía uma rodinha na
cauda para evitar o que
chamamos de “tail strike”, ou
seja, a colisão da cauda da
aeronave no solo. Sua razão de
subida era de 25 metros por
segundo. Ele usava os pós-
combustores na decolagem,
 entre as velocidades de mach
0.95 até 1.70, enquanto o seu
voo de cruzeiro era feito com o
empuxo padrão da aeronave,
ou seja, sem o uso dos pós
combustores.  Com isso tudo
acontecendo, queimava 25 mil
litros de querosene por hora,
ou seja, quase uma tonelada
por passageiro, por exemplo
em um voo da Europa aos
Estados Unidos. A alta
velocidade desenvolvida,
mesmo com todas as
contingências adotadas,
causava o atrito da aeronave
com o ar, gerando expansão da
fuselagem devido à alta
temperatura e isso era
perceptível para os
passageiros. Ele ainda contava
com uma pressurização de
cabine menor que as dos
demais aviões, pois existia um
temor sobre o efeito de uma
 rápida descompressão para os
passageiros:  por isso as
janelas do Concorde eram
menores. Existia também um
display dentro da cabine de
passageiros que registrava em
tempo real a velocidade da
aeronave. Comparada as
“tradicionais” era bem estreita,
mas com um serviço de bordo
de primeira classe, havia
vinhos e champanhes finos, e
ainda possuía refeições de alta
gastronomia. Ele voava mais
rápido que a própria rotação
da terra que é de 1.666km/h,
assim era possível assistir o
pôr do sol em Londres e chegar
a tempo de uma belo café da
tarde em Nova York...
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(INTERIOR DO CONCORDE - INFORMAÇÕES COMO VELOCIDADE 2.00 MACH - 55.000 PÉS - TEMPERATURA EXTERNA -55ºC - VELOCIDADE 1380
MILHAS POR HORA )

©Dr Richard Murray

(AUTOR DESCONHECIDO)
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Galeria dos Spotters
 

Foto de @w_aviation_001 - Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Galeria dos Spotters
 

Foto de @ptgui - Aeroporto Internacional de Viracopos.
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Galeria dos Spotters
 

Foto de @thaisa_spotter - Aeroporto Internacional de Toronto.

J U N H O  2 0 2 0  •  E D I Ç Ã O  2  |   1 9

Galeria dos Spotters
 

Foto de @mata_foto - Aeroporto Internacional de Guarulhos.
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