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INDUSTRIA AERONÁUTICA DE DEFESA
Como o Brasil tem se destacado nesta área.
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AEROPORTO SANTOS DUMONT
84 anos de História para contar.

DICAS DE FOTOGRAFIA

CURIOSIDADES

COISA DE SPOTTER

E MAIS, VENHA CONFERIR!



BRUNO ANJOS

Existem expressões populares, também conhecidas como "muletas", que
habitam o vocabulário informal das pessoas, não necessariamente com
seu uso podendo ser chamado de eficaz. Porém, se fosse definir em uma
palavra o resumo atual de meus pensamentos em relação a este ano,
creio que serviria perfeitamente a famigerada "eita"... 

Teve de tudo: expectativa, frustração, surpresa boa, decepção, medo... E
realização. Muita, por sinal. Entre "tapas e beijos", conseguimos mostrar à
todos - nós e os outros - que, em se querendo algo, e se dedicando DE
VERDADE a isso, o resultado acontece. Eu me sinto como o leão da savana
no final do episódio da Discovery: cheio de marcas da luta que é "botar
essa pipa no alto", mas com a patas cruzadas ao lado da minha "caça", já
devidamente abatida, e garantindo minha longevidade. Por enquanto,
afinal as " Hienas" estão de olho... E nunca desistem. Elas que lutem. O rei
sou eu... 

E para comemorar os louros desse ano "suigeneris", vamos fazer uma
retrospectiva do que aconteceu, (calma, você vai gostar) além é claro de
trazer o nosso "cardápio tradicional" (“tipo pensão caseira”, humilde mas
sincero!) de entretenimento, com uma "pitada de novidade".
Normalmente eu as anunciaria neste espaço, mas vou deixar a
curiosidade guiar seus passos: o que será que vem por aí? 

Aos que dedicaram um único minuto de suas vidas a lerem qualquer um
de meus devaneios, eu expresso o meu mais sincero agradecimento. É
uma experiência definitivamente revigorante trazer um pouco de paz - ou
pelo menos distração saudável - nesses dias tão adversos que vivemos.
Mas também exige uma inspiração, que como toda dádiva intelectual, as
vezes necessita de renovação. Por isso vou fazer uma "pausa pro café" e
em breve estou de volta. 

Um grande abraço e que 2021 nos seja melhor!
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Dica de fotografia: Se o recurso eh escasso, não caia na tentação! 

Olá pessoALL! 

A dica de hoje na verdade é um pequeno conjunto de sugestões para obter-se o melhor de uma situação pouco favorável, tal qual
um episódio do MqcGyver: A câmera tem pouco "range" (Faixa de sensibilidade) de ISO, a lente é pra uso diurno (ou com flash) e
está de noite, com o assunto (tema a ser fotografado) em razoável distância. Cenário "caótico", não? 

Sim. Sem dúvida. Mas pra atenuar esse desfavorecimento, mantendo a ISO o mais baixa possível e fotografando em modo RAW,
para na pós edição, regular a luminosidade perdendo menos qualidade que no tradicional modo JPEG. Para fins de referência, o
jpg está para o mp3, assim como o RAW está para o WAV. É uma grande diferença de informação contida, e passível de boa
edição. 

Espero que tenham gostado e até a próxima!

Câmera: NIKON D7200
 Abertura: f/14 - Exposição: 1/320
 ISO: 400- WB: 0 -
 Distancia focal: 300mm.

©asashistoricas
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Cerca de 3 horas de viagem até João Pessoa, 4 horas até Maceió e 4 horas e 20 minutos até Natal, Recife é sem sombra de dúvidas,
a minha capital predileta no Nordeste.
Com bastante disposição, muito gosto por viagem e um pouco de organização financeira, é possível chegar em Recife, alugar um
carro e conhecer outras 3 capitais sem se cansar muito, ou lugares maravilhosos, com até 2 horas de viagem da capital de
Pernambuco.
Conhecida como a “Veneza Brasileira”, por conta dos grandes números de pontes, a capital de Pernambuco é cortada pelos
rios Capibaribe e Beberibe.
A cidade nasceu em 1537 a partir de uma colônia de pescadores e seu nome teve origem de um enorme recife de corais que
protege a sua costa e cria belas piscinas naturais.
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O que é possível fazer , em uma viagem de sete dias para Recife.
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Além de parques infantis, quadra poliesportiva, pista de Cooper
e skate, área de ginástica e descanso, o parque
também abriga o Teatro Luiz Mendonça e a Galeria Janete
Costa. Com mais de 27.000,00 m² é uma ótima opção de lazer à
beira-mar de Boa Viagem.   
Como a visita não demanda muito tempo, peguei
um carro de transporte por aplicativo e em cerca de 20 minutos
estava no Marco Zero.
 A praça do Marco Zero tem o nome original de Praça Barão do
Rio Branco, mas ficou conhecida como Marco Zero, pois lá se
encontra o quilômetro zero das estradas de Pernambuco. No
centro da praça é possível ver a rosa dos ventos do pintor
Cícero Dias. O local também é conhecido como ponto de
encontro dos foliões no carnaval de Recife.
 A partir do Marco Zero, é possível visitar a pé e em poucos
minutos de caminhada o Centro de Artesanato de Pernambuco,
o Centro Cultural Cais do Sertão, o Paço do Frevo e o Museu
Militar do Forte do Brum.
Em frente ao Marco Zero fica o Parque das Esculturas
Francisco Brennand, com esculturas grandiosas o parque é
ótimo para visitar e principalmente tirar fotos.
Para chegar é preciso pegar um barco no Marco Zero, a
travessia custou R$ 5,00 ida e volta e não levou mais que 5
minutos.   
Após um dia de visita a algumas das atrações do centro
histórico, passei no Shopping Recife para comer algo, antes de
encerrar o dia, o shopping é bem grande e tem boas opções de
lojas e uma ótima praça de alimentação.
Na manhã do terceiro dia, logo após o café da manhã, parti em
direção a Olinda, a cidade foi fundada em 1535, pelo donatário
da capitania de Pernambuco Duarte Coelho e foi a primeira
capital de Pernambuco.
 

FOTO :  G I L S O N  C A M P O S

A principal porta de entrada para cidade é o Aeroporto
Internacional de Recife/Guararapes – Gilberto Freyre,
concedido à iniciativa privada em março de 2018, é um
aeroporto pequeno, mas com um grande potencial. 
 A rede hoteleira da cidade é composta por opções que
atendem a todos os gostos e bolsos, você pode escolher entre
pousadas, hotéis de 1 a 5 estrelas, flats com e sem serviços,
além de apartamentos de temporada.
Sempre que vou a cidade em viagens pessoais, me hospedo em
apartamentos de temporada, nesta viagem a opção foi Boa
Viagem Flat, um prédio a poucos metros da praia de Boa
viagem e de fácil acesso para a maioria dos pontos turísticos da
cidade. No meu segundo dia em Recife, abrir a janela do quarto
pela manhã e me deparar com o mar azul da praia de Boa
Viagem, foi um convite ao mergulho, preferi declinar da ideia,
quando me deparei com as placas de cuidado tubarões.
A praia de Boa Viagem tem histórico de ataques de tubarões a
banhistas e placas de aviso estão em quase toda a sua
extensão. Já que a praia, pelos para mim não era uma opção,
ainda na orla de Boa Viagem, uma boa dica para se visitar é o
Parque Dona Lindu, O Parque, que recebeu este nome em
homenagem à mãe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e
tem projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer.

FOTO :  G I L S O N  C A M P O S

Reza a lenda que diante de tanta beleza, Duarte Coelho
exclama: "Oh linda situação para se construir uma vila"
e foi assim que teria surgido o nome da cidade.
Cerca de 40 minutos depois já estava no Forte de São Francisco,
minha primeira parada. O forte fica na praia de mesmo nome e
é um ótimo cenário para belas fotografias.
Antes de subir as ladeiras e desbravar Olinda, uma pausa para o
momento de fé na Igreja do Carmo, construída em 1580 e
restaurada em 1720.
Pernas para que te quero, aconselho a quem visitar à cidade e
for subir a pé suas ladeiras, roupas e calçados confortáveis.
As dificuldades encontradas na subida, são compensadas ao
chegar no Alto da Sé, de onde se tem uma visão
cinematográfica de Olinda e Recife.
Segui meu roteiro na parte alta de Olinda, com uma visita a
Catedral da Sé, linda e suntuosa, a igreja data de 1537 e lá
está o túmulo de Dom Hélder Câmara, ex arcebispo de Olinda e
Recife.
Vamos subir mais um pouco! Também no Alto da Sé, fica o
mirante da caixa d`água, o acesso custa R$ 5,00 e depois de
subir de elevador, a vista do mirante é para contemplar e
registrar, as fotos são verdadeiros cartões postais.
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Levamos cerca de 25 minutos para
chegar até as piscinas, o embarque no
catamarã é feito dentro do mar de frente
para o clube, é preciso tomar cuidado
com os objetos pessoais, o ideal é
protegê-los. 
O tempo de permanência nas
piscinas naturais é de 1h30, eu ficaria o
dia todo, mas é tempo mais que
suficiente para aproveitar e produzir
lembranças inesquecíveis.  
Na volta do passeio, e antes de relaxar,
fui até o restaurante do clube, o serviço é
self service e à la carte e conta com
opções para todos os gostos e paladares,
eu aproveitei os frutos dos mares.
Encerrei o dia deitado em um gazebo de
frente para o mar, antes de
voltar para Recife.
No quinto dia em Recife, mais uma vez
optei por pegar a estrada, com pouco
mais de cinquenta minutos de viagem,
cheguei a Porto de Galinhas.
Não programei minha ida com
antecedência, mas consegui fazer o
passeio de jangada, que rendeu boas
memórias e belas imagens.
 As jangadas para as Piscinas Naturais de
Porto de Galinhas, partem da praia da
vila e o passeio custa R$ 30,00 com
duração de 45 minutos.
Foram cerca de 10 minutos até os recifes
e corais, onde desembarcamos para
conhecer e tirar fotos, por se tratar de
uma área de preservação o acesso de
pessoas é limitado e não é permitido o
banho nas piscinas que se formam no
local.    Mas o passeio tem o seu
momento dedicado ao mergulho e ao
banho de mar, o mergulho acontece em
meio a centenas de peixes coloridos, que
se aproximam a todo tempo. Não é
obrigatório, mas é bom ter em
mãos capa bolsa a prova d`água para o
celular, o que garante lindas imagens dos
peixinhos, máscara e snorkel. O
jangadeiro oferece kit de máscara e
snorkel por R$ 15,00 a capa pode ser
adquirida pelo mesmo valor, com um dos
inúmeros vendedores na areia.
Vendedores ambulantes e restaurantes
com vista para o mar, são as principais
opções na hora do almoço, apesar de
cheia a praia é ótima para mais um dia
relaxante é só alugar cadeira e guarda
sol, ou fazer uso da estrutura de um dos
restaurantes e aproveitar as delícias de
Porto de Galinhas.
 

O centro de Porto de Galinhas, é onde
fica seu famoso calçadão, lá é possível
encontrar diversas molduras para
registrar sua passagem pela cidade e
guardar de recordação, além
de diversas lojas para hora das
lembrancinhas.
A noite o local é ponto de encontro, para
quem quer aproveitar bares e
restaurantes, a maioria das casas conta
com música ao vivo e o ambiente é para
lá de agradável, vale a pena ficar até o
anoitecer.
O litoral norte de Pernambuco, foi a
opção escolhida no meu sexto dia em
Recife, hora de conhecer Coroa do Avião,
mas antes uma parada para conhecer
Vila Velha!
 Levei aproximadamente 1h20
do flat em Boa Viagem, até o Mirante da
Trilha do Holandeses, minha primeira
parada. A visão que se tem do mirante é
de tirar o fôlego, é possível ver Coroa
do Avião e fazer belas fotos.
 É em Vila Velha que está a
Igreja de Nossa Senhora da Conceição,
uma das mais antigas do Brasil, as casas
coloniais, somado a tranquilidade do
lugar, ajudam a manter um clima de anos
1500, quando a vila surgiu.  Vale a pena
conversar com os moradores que
trabalham como guias e conhecer mais
sobre o local, segundo um deles, a
história do Brasil começou em Vila Velha.
De Vila Velha foram mais 20 minutos até
o Forte Orange na Ilha de Itamaracá.
Construído pelos Holandeses
em 1631, na entrada sul do canal de
Santa Cruz, o Forte tinha a finalidade de
proteger o acesso ao desembarque e
embarque de navios destinados aos
portos de Igarassu e Vila da Conceição. 
Ilha de Itamaracá tem belas praias como
a praia da Coroa do Avião, praia do
Pontal do Jaguaribe, praia do Jaguaribe,
praia do Pilar, praia Enseada do Golfinho
e a praia do Forque que foi onde cheguei.
Como é impossível conhecer todos em
um único dia, optei pela praia da Coroa
do Avião.
A travessia de lancha entre a praia do
Forte e a Coroa do Avião, custa R$ 15,00 e
não leva mais que 5
minutos. Limpa e aconchegante, a ilha
conta com uma boa infraestrutura e é
ótima para relaxar.

Reserve um tempo para escolher e
comprar as lembranças, o Alto da Sé
conta com uma feira de artesanato com
muitas barracas, pequenas lojas, além do
Mercado da Ribeira, que no passado
funcionou como uma casa de leilão de
escravos.  Se bater aquela fome, vários
carinhos e barracas de comidas típicas,
estão à disposição das inúmeras pessoas
que circulam pelo Alto da Sé, além de
alguns restaurantes.  
Descendo as ladeiras é hora de
contemplar a arquitetura, entre os
antigos casarões das ladeiras da cidade,
encontram-se bares, restaurantes e
centros culturais. As ladeiras de Olinda
são famosas pela noite e principalmente
pelo carnaval.
De volta a cidade do Recife, mais uma vez
resolvi encerrar o dia no shopping. O
RioMar me pareceu um pouco mais
sofisticado, que a opção do dia anterior,
mas encontrei todos os tipos de lojas e
muitas opções na praça de alimentação.

Peguei a estrada bem cedo na manhã do
quarto dia, após 2 horas de viagem
cheguei ao Pontal do Maragogi em
Alagoas. Maragogi é famosa por suas
piscinas naturais a mais de 6 km da faixa
de areia, tem quem diga que é o Caribe
Brasileiro. As piscinas se formam na maré
baixa, o que não acontece todos os dias e
tem horários específicos. Fiz contato
prévio como o Pontal, para ter certeza de
que conseguiria visitar as piscinas.  O
pontal é um beach club, que oferece toda
estrutura para quem pretende passar o
dia em Maragogi. O Day use custa R$
30,00 com estacionamento incluso e
direito a usufruir de benefícios como
armários, chuveiros, piscinas, gazebos,
redes, cadeiras, além de outros tantos
benefícios, entre eles uma praia
¨privada¨.   Todo consumo de bebida e
alimentação, deve ser feito no local, o
passeio para as piscinas naturais custa R$
100,00 e possível incluir um mergulho de
snorkel R$ 15,00 ou cilindro R$ 100,00.
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Por ser tratar de uma ilha e de um local de grande procura, achei que os preços estariam ¨salgados¨, mas fui surpreendido.
A ilha abriga o Centro de Estudo e Conservação das Aves Migratórias da Universidade de Pernambuco.  Perguntei aos barraqueiros
o porquê do nome Coroa do Avião e recebi duas explicações diferentes.  O primeiro me disse que as pessoas que sobrevoam a
ilha, veem nitidamente um coroa e por isso a mesmo foi batizada com este nome. A segunda foi mais científica e convincente, ele
me disse que o banco de areia, que chamamos de ilha, era conhecido a muitos anos atrás e chamado por alguns até hoje de
"croa". Nos anos de 1940, um monomotor fez um pouso de emergência na "croa" e os moradores da Ilha de Itamaracá passaram a
chamar a ilha de Croa do Avião, e anos depois foi batizada definitivamente como Coroa do Avião. Falando em avião, o aeródromo
de mesmo nome que a ilha, fica a cerca de 30 minutos da Praia do Forte e hoje abriga o aeroclube de Pernambuco. Além de muita
história, Ilha de Itamaracá transpira conservação e preservação, na ilha é possível conhecer e visitar Eco parque Peixe Boi,
localizado próximo ao Forte Orange. No Eco parque é possível fazer passeios e conhecer um pouco mais do seu trabalho, além de
visitar tanques e aquários com os peixes.

FOTO :   I N T E R N E T  -  V E J A  R I O

A noite já no Recife, fui jantar na churrascaria Ponteio em Boa Viagem, recomendo que conheçam. O valor do rodízio
é R$ 69,90 o serviço é de primeiro e o buffet, além de muito bem servido, conta com uma variedade vista em bem poucas
churrascarias, contando inclusive com vários itens da culinária japonesa.
No sétimo e último dia em Recife, a opção antes voltar para o Rio, foi fazer programas relacionados a aviação.
A primeira parada foi na primeira e única torre, de atracação dos dirigíveis Graf.
A torre fica situada no bairro do Jiquiá, do flat em Boa Viagem, até o parque foram cerca de 30 minutos. 
Atravessei um bairro da periferia de Recife e entrei numa estrada de terra com passagem só para um carro e vegetação alta e
fechada de ambos os lados. 
Após seguir por cerca de 5 minutos na estrada de terra já é possível ver a torre, fui abordado por um policial militar e após
informar que estava ali como turista a entrada foi permitida,  no local existe um quartel da Polícia Militar  do Estado de
Pernambuco.
A torre é grande e imponente, um legado que bem poucos conhecem, eu mesmo não conhecia, recebi a indicação do local por um
amigo piloto de linha aérea.
O parque não conta com infraestrutura turística e merece mais atenção por parte do município, do estado e da união. Existe uma
placa que indica uma obra de restauração da torre e dos paióis.
Hora ver de perto a única aeronave B-17 montada, existente no Brasil. O Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro – MUSAL, possui
uma B-17 desmontada em seu acervo. Do parque Jiquiá até a Base Aérea de Recife foram 20 minutos, estar de frente com a
Fortaleza Voadora é emocionante. Falar sobre a B-17 no mundo e na FAB, é coisa para um editorial inteiro ou um voando na
história, mas para a frente eu conta a história para vocês.
Na entrada da base além de contemplar a beleza e imponência da B-17, é possível obter bons cliques dos aviões que decolam do
Guararapes. E é no Guararapes que encerro mais uma passagem por Recife.
Recife é uma cidade encantadora, com inúmeras possibilidades, vale a pena conhecer e a cada vez que vou, conheço mais. Em
uma próxima oportunidade, falarei mais sobre a cidade, sobre o estado e outros locais que tive o prazer de conhecer e visitar.

 Até a próxima.
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Se você quando vai viajar além de todas preocupações com horário, documentação, bagagens ainda fica pensando se vai ter
aquele bom espaço para descansar no avião. Esse artigo é para você!
 A ânsia de saber detalhes sobre o produto ou serviço que estamos adquirindo, garante uma maior confiabilidade no produto e
assim poderemos escolher o que mais nos agrada e cabe no bolso.
 Com a facilidade cada vez maior de se comprar uma passagem aérea, muitos voarão pela primeira vez ou, ainda não sabem
como avaliar previamente a compra, o espaçamento entre as poltronas, o que garantirá um conforto extra, principalmente se
estivermos falando de uma viagem longa ou até mesmo se você for mais alto do que o padrão da nossa população Brasileira. Se
esse desconforto ocorrer já no início de sua viagem, provavelmente já lhe deixará frustrado nas próximas horas, até mesmo
quando já estiver desembarcado.
 Alias, quem nunca passou por esse aperto?
 Por esse motivo, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) com objetivo de promover a transparência ao cliente e criar
padronizações entre as distâncias dos assentos e entendendo que este, é um direito primordial ao consumidor, cria a Resolução
nº 135, de 9 de março de 2010, instituiu o Selo ANAC - Programa Selo de Avaliação Dimensional. Desta maneira, ates de finalizar
sua compra de passagem fique atento e procure saber sobre isto.
A resolução é de cumprimento obrigatório pelas empresas aéreas regidas pelo Regulamento
Brasileiro de Homologação Aeronáutica 121 (RBHA 121) e possuem alguns parâmetros que 
não relataremos por aqui. Além disso, penso que você não queira informações muito técnicas 
e sim um breve e simples texto.
 Nesta etiqueta, além da informação do sobre o espaçamento entre os assentos, conterá
também dados relacionado a largura do encosto. Sempre com base no menor valor
encontrado na classe econômica.
O selo ANAC (figura ao lado) é concedido, anualmente para aeronaves das empresas classificadas na
faixa “A” da Etiqueta ANAC.   A concessão da etiqueta e do selo ANAC tem como base alguns relatórios técnicos fornecidos por
oficinas certificadas para realizar a medição. O selo e a etiqueta ANAC estão afixados nas aeronaves que foram avaliadas, em local
e tamanho apropriados para garantir a sua perfeita visualização pelos passageiros assim como no sistema de reservas.
passageiros, bem como no sistema de reserva.
“Selo ANAC” traz uma classificação em cinco faixas de letras, de “A” a “E”, de acordo com a distância entre os assentos: 
A (mais de 73 cm),
B (de 71 cm a 73 cm),
C (de 69 cm a 71 cm),
D (de 67 cm a 69 cm) e
E (menos de 67 cm).
Para a instituição dessas distâncias, tomou-se por base a medição realizada em 5,3 mil passageiros, de 15 a 87 anos, nos 20
principais aeroportos brasileiros.
Verificou-se que, em média, a medida glúteo-joelho dos passageiros no Brasil varia entre 55 cm e 65 cm.”
Fonte: Viajando Direito.
 Tá, mas e como saber onde se sentar?  
O sentar no avião é uma dúvida muito comum entre os viajantes. Por isso, saiba que você não é o único a não saber
qual é a melhor opção.   Muitas pensam que os assentos de uma mesma classe de avião são todos iguais, mas isso não é verdade.
 Em uma aeronave, há diferenciações entre uma poltrona e outra. Por exemplo: há assentos com mais espaços para as
pernas, outros menos; existem aquelas que reclinam e não reclináveis.
 Dica: para escolher as melhores opções, é consultar o mapa do avião no site Seat Guru (https://www.seatguru.com), para
entender qual a posição de cada assento dentro da aeronave.   
Outra dica importante é fazer o check-in assim que a companhia liberar o procedimento. Assim, você não tem o
risco de escolher os piores assentos do avião e ter aquele frustrante desconforto.
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BRASIL
SE DESTACA
NA INDÚSTRIA
AERONÁUTICA
DE DEFESA

AERODEFESA

FOTO DE DIVULGAÇÃO @ASASHISTORICAS



"A HISTÓRIA DEMONSTRA QUE O PIONEIRISMO FAZ PARTE DE NOSSA
CULTURA"

O Brasil tem o orgulho de ter contribuído para
história da aviação na pessoa de Alberto
Santos Dumont, que foi um grande gênio de
sua época ao investir anos de sua vida para
criar o mais pesado que o ar. A História
demonstra que o pioneirismo faz parte de
nossa cultura e apesar das dificuldades, a
vontade positiva aliada ao trabalho árduo,
com certeza, nos tornaram capazes de atingir
proezas com a nossa jovem indústria
aeronáutica.
A Embraer, criada em 1969 como empresa
estatal e privatizada em 1994, é uma das
maiores fabricantes de aeronaves do mundo
junto a europeia Airbus e a americana Boeing.
Isso demonstra que a fabricante brasileira
está a cada ano ocupando um lugar de
destaque no cenário mundial.
Com um pouco mais de 51 anos de atividade a
Embraer demonstrou neste ano de 2020 que
apesar da crise provocada pelo Corona Vírus e
as diversas instabilidades econômicas na
indústria aeronáutica,  o espírito nacionalista
em busca de inovação aliada uma política de
defesa empenhada em manter suas aeronaves
atualizadas frente ao cenário mundial foi o
combustível para manter a empresa, ainda
que abaixo de suas projeções, produzindo,
conquistando novos mercados como também
no desenvolvimento novas tecnologias .

D E Z E M B R O  2 0 2 0  •  E D I Ç Ã O   7  | 1 3FOTO DE DIVULGAÇÃO AGÊNCIA FORÇA AÉREA

Foi desta forma que iniciou o desejo de

desenvolver uma aeronave de dimensões

semelhantes ao Lockheed C-130 Hércules

para dar continuidade as missões

operacionais que envolve transporte de

material, tropa, aeromédico, reabastecimento

em voo, lançamento de paraquedistas,

material e combate a incêndio. Nesse intuito

que a Força Aérea Brasileira e Embraer

assinaram um contrato de parceria e

desenvolvimento do  KC-390 em 2009 e

posteriormente, em 2014, a assinatura de

aquisição de 28 aeronaves para atender as

diversas missões dos Grupos de Transporte

da FAB.

O KC-390 foi desenvolvido com as mais novas

tecnologias de gerenciamento de sistemas e

navegação que permitem um voo preciso e

seguro, diminuindo consideravelmente a

carga de trabalho de sua tripulação assim

como embarcar equipamentos de defesa em

termos de guerra eletrônica. Ademais possui

capacidade ativa e passiva contra mísseis

infravermelho permitindo operação em áreas

de risco e conflitos. Trata-se também da

maior aeronave já produzida na América

Latina, com sistema de comando de voo de

última geração, com custos reduzidos na

operação e manutenção que garantem alta

disponibilidade frente as missões inerentes

as instituições militares.

AERONAVE F-5E
FABRICAÇÃO: NORTHROP
MODENIZAÇÃO: EMBRAER

AERONAVE KC-390 
FABRICAÇÃO: EMBRAER
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Este projeto também retoma uma

corrida tecnológica que se iniciou no

desenvolvimento do EMB-110

Bandeirantes que teve seu primeiro voo

em 26 de outubro de 1968 e se tornou o

primeiro sucesso de vendas seja no

Brasil tendo da FAB como principal

cliente como também empresas de

transporte regional mundo afora.

Hoje podemos reservar um grande

destaque ao KC-390 que se tornou o KC

390 Milenium e apesar de ter sido

entregue em setembro de 2019 na sede

da ALA 2 em Anápolis, foi em 2020 que

esta aeronave se destacou na operação

em diversas missões da Força Aérea

Brasileira, construindo em suas horas

de voo a sua própria história como

sendo a maior aeronave construída em

solo brasileiro como também nas

Américas em operação na Força Aérea,

o que coloca nossa Fabricante

Brasileira em local de destaque frente

ao cenário mundial. 

Todo resultado inerente ao KC-390 se

remonta na formação e consolidação

da indústria aeronáutica brasileira que

iniciou-se no berço do estado e ganhou

autonomia para crescer após a sua

privatização sendo que muito desse

crescimento se deve aos programas de

desenvolvimentos e garantia de

aquisição, realizados pela Força Aérea

Brasileira através da COPAC (Comissão

Coordenadora do Programa Aeronave

de Combate). 

Um exemplo deste tipo de parceria,

além do que mencionamos, foi no

desenvolvimento do EMB-312 Tucano

que representa um grande divisor de

águas na categoria de aeronave de

ataque leve que também seria usada

para formação dos cadetes na

Academia da Força Aérea (AFA).

Designado como T-27 Tucano, se

tornou a primeira aeronave de

treinamento fabricada no Brasil. 

Sendo equipada com um motor

FOTO DE DIVULGAÇÃO AGÊNCIA FORÇA AÉREA

FOTO DE DIVULGAÇÃO AGÊNCIA FORÇA AÉREA

turboélice e assentos construídos na

posição longitudinal baseado nas

características de uma aeronave de

combate, o que permitia ao aluno a sua

iniciação na aviação de caça cuja

concretização dependeria de sua

classificação ao final do curso de

formação. Lembrando que ainda

existem as opções da aviação de asas

rotativas e transporte a depender da

escolha de cada aluno.

O sucesso operacional atingido pelo

Tucano rendeu uma longa carteira de

exportações para diversos países e por

esse motivo a Embraer desenvolveu o

Super Tucano, baseado nas

especificações operacionais

estabelecido pela FAB que na época

necessitava de uma aeronave de

combate que pudesse embarcar novas

tecnologias capazes de operar na

Amazônia Brasileira na missão de

controlar e defender o espaço aéreo,

juntamente com outros vetores de 

AERONAVE T-27 TUCANO
FABRICAÇÃO: EMBRAER

AERONAVE T-27 TUCANO
FABRICAÇÃO: EMBRAER
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defesa aérea. Esta aeronave receberia a

denominação de A-29 e assim como a

versão anterior, tornou-se a aeronave

de combate mais fabricada no Brasil e

atualmente possui unidades voando da

Força Aérea Americana (USAF) por se

tratar de uma aeronave de alta

tecnologia e de baixos custos de

operação e manutenção.

No mesmo contexto, hoje vivemos um

momento importante para indústria

aeronáutica brasileira com a chegada

do mais novo caça da Forca Aérea

Brasileira: o F-39 Gripen, apesar de ter

origem na indústria estrangeira,

representa um marco no

desenvolvimento de uma aeronave, cuja

plataforma de aquisição, seja

suportada pela transferência de

tecnologia e fomento da indústria

nacional. 

A Parceria entre SAAB e Embraer no

atendimento dos requisitos

estabelecidos pela Força Aérea na

aquisição de uma aeronave de combate

avançado que seja capaz de atender os

mais diversos cenários operacionais

garantem a indústria nacional a

possibilidade de obter mais um salto

que poderá no futuro, permitir caso

necessário o desenvolvimento de uma

aeronave de combate 100% nacional.

Fato este que, de modo semelhante,

Brasil e Itália firmaram na década de 80

uma parceria para o desenvolvimento

de um caça leve, cuja denominação no

Brasil seria  AMX. Na Força Aérea ela

recebe o nome de A-1 e  está em

operação até os dias atuais, do mesmo

modo que ainda possuimos unidades

desta aeronaves na fabrica da Embraer

sendo modernizadas.

"ASSIM COMO A VERSÃO
ANTERIOR, O A-29
TORNOU-SE A AERONAVE
DE COMBATE MAIS
FABRICADA DO BRASIL"

AERONAVE F-39E GRIPEN
FABRICAÇÃO: SAAB

PARCEIRA DO PROJETO: EMBRAER



AERONAVE C-95 BANDEIRANTES
FABRICAÇÃO: EMBRAERCOMO SERÁ O

FUTURO DA
INDÚSTRIA
AERONÁUTICA
NACIONAL?

No tocante a indústria nacional, ainda
existem diversos programas relacionados a
fabricação de helicópteros que certamente
destacaremos nesta revista, assim como a
indústria das aeronaves não tripuladas,
contudo retornando ao tema, a mais nova
novidade do setor aeronáutico se refere ao
desenvolvimento de uma aeronave de
transporte híbrida que suportará motores
turboélices e motores elétricos para
substituição das aeronaves C-95
Bandeiranrtes e C-97 Brasília. Para isto foi
firmado um contrato de cooperação e
desenvolvimento assinado recentemente
entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira.
Isso explica o futuro promissor da indústria
nacional defesa que recebe cada vez mais
grandes desafios aliados as políticas
estratégicas de defesa cuja aplicação também
pode se estender no mundo da aviação
comercial. Alias temos grandes projetos de
aeronaves que são sucesso na aviação
comercial. Um exemplo disto é a aeronave
ERJ-145 que fez o nome da Embraer se
consolidar no mercado mundial. Na Força
Aérea esta aeronave recebe a denominação
de C-99 e R-99 cujo sucesso operacional se
constitui até os dias atuais.

SENTA A PUA ! 
 
                                                           LUIZ CARLOS
DEFESA.TV.BR
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AERONAVE A-1
FABRICAÇÃO: EMBRAER 

AERONAVE A-29 SUPER TUCANO
FABRICAÇÃO: EMBRAER 
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Amanhece mais um dia: as luzes do nascer do sol te causam o furor de fazer "só uma fotinha", afinal, tá tão lindo né... Mas você
resiste. Envolvido com a dinâmica matinal de levantar, café, banho, esposa e/ou crianças... São poucos minutos pra interagir
entre tantos afazeres, antes do bipar inexorável do relógio: hora de ir pro trabalho! 

Engole a torrada arranhando a garganta, mata o último gole do café e vai a luta, cabeça encostada na janela do ônibus (hoje deu
sorte, vai sentado!), pensamento nos relatórios a entregar, na reunião a participar, nos boletos a pagar... 

Mas nem tudo em seu cotidiano é tão ruim que não possa "piorar": chegando ao trabalho, em plena Av. Rio Branco, coração
financeiro do RJ, 
És drasticamente lembrado que vives numa das mais belas cidades do mundo, e que sua sala, além de ficar de frente para a Praça
XV, situa-se no 42° andar, ou seja, com uma vista praticamente indevassável, da ponte Rio x Niteroi até o Pão de Açúcar...E
adivinha o que tem entre eles? 

Aí "quebra a firma", como nós genuínamente cariocas costumamos dizer. Cheio de coisas a resolver, um monte de solicitações a
atender, mal acabas de abrir sua sala e... Passa aquela livery rara vindo pela ponte, céu azul, seu celular na mão... 

Toca ou não toca o ramal da secretária, com algo parecido no fone: "Avisa que eu vou me atrasar em 5 minutos... "? Não se
preocupe. Nós super te entendemos. Só lamentamos não poder te visitar, quem sabe umas cinco vezes na semana... 

Esta é uma situação narrada como hipotética, mas baseada em fatos reais: tive esse prazer e em homenagem a ele e aos
solidários "sofredores" que convivem com essa realidade em forma de paradoxo, afinal é uma delícia de paisagem, com uma rota
aérea bem em frente mas que nem podemos curtir a maioria do tempo, em função dos nossos afazeres. (se parar pra fotografar
no almoço, melhor comer antes senão já sabe...)deixo este carinhoso abraço, (e se alguém quiser me convidar para "testemunhar
seu sofrimento", irei com prazer!) 

Boa sorte e bom spotting!
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Já pensou em saltar  de  Paraquedas,  fazer
um passeio  de Balão e  muito  mais .  Entre
em contato com os  nossos  Parceiros  da
@paraquedismo_riogovert ical  e  use  nosso
cupom de desconto.  Você e  a  @WAFBRASIL
juntos  e  mais  a lto!

CUPOM
WAFBRASIL

R J  V O o  d u p l o  S P E E D F L Y  e  b ô n u s  f o t o  e  v í d e o  p a r a  n o s s o s  L e i t o r e s .

S P  C u r s o  C o m p l e t o  d e  P a r a q u e d i s m o .

S P  V o o  d e  b a l ã o  d e  a r  q u e n t e .  

T a m b é m  h á  s o b  c o n s u l t a  

R J  V o o  p a n o r â m i c o  e  S a l t o  d u p l o  p a r a q u e d a s

R J  v o o  p a n o r â m i c o

Contato :  whats +31  62193-0272

©paraquedismo_riogovertical
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JANEIRO DE 2020

 61 Anos do primeiro voo comercial do Lockheed L-188
Electra
 Símbolo da Ponte aérea Rio-São Paulo, o Electra realizou o
primeiro voo comercial em 12 de janeiro de 1959. Apesar do
projeto Electra ter sido da American Airlines, foi a Eastern
quem realizou o primeiro voo. No Brasil, em 1961 a
Real-Aerovias, adquiriu da American Airlines, cinco Lockheed L-
188 Electra usados, os aviões acabaram indo para Varig, que
em 1961 comprou a Real, a Varig não queria os aviões e fez
algumas tentativas de devolvê-lo. A contragosto entre
setembro e outubro de 1962, a Varig recebeu os cinco Electras
originalmente encomendados pela Real, que receberam os
prefixos PP-VJL (s/n 1024), PP-VJM (s/n 1025), PP-VJN (s/n
1037), PP-VJO (s/n 1041) e PP-VJP (s/n 1049).
Os Electras passaram a cumprir as rotas do Rio e São Paulo
para o nordeste, além de voos para Buenos Aires e Montevidéu.
Havia ainda um voo semanal, partindo de São Paulo com
escala no Rio de Janeiro, tendo com destino a cidade de Nova
York, além do Rio de Janeiro, o voo ainda fazia duas escalas
no Caribe!  O Electra também foi o avião escolhido para o voo
da amizade, a rota Rio x Lisboa, com escalas em Recife e na Ilha
do Sal.  Satisfeita com o desempenho dos Electras, a Varig
adquirir mais 3 aviões (todas da American Airlines), os PP-VJU
(s/n 1119), PP-VJV (s/n 1126) e PP-VJW (s/n 1124).  Em
1970 ocorreu o primeiro e único incidente grave com um
Electra, o PP-VJP. Durante um pouso em Porto Alegre, o
trem de pouso principal se quebrou, causando perda total da
aeronave. Hoje em exposição no Museu Aeroespacial – MUSAL,
o exemplar (matrícula PP-VJM) foi o primeiro “Electra II” a
chegar ao Brasil (2 de setembro de 1962) com as cores
da Companhia VARIG, onde atuou por quase três décadas, de
1962 a 1991, fazendo, entre outros percursos, a Ponte Aérea
Rio-São Paulo.

A destruição do DC-3 
Originalmente Douglas C-47A-50-DL Skytrain, matrícula
USAAF 42- 24294, não existe confirmações “oficiais”, mas muito
provavelmente foi utilizado na Segunda Guerra.

Como aconteceu com centenas de C-47 após a segunda guerra
mundial, o avião foi convertido para sua versão de passageiros,
o DC-3. Já na versão passageiros o avião pertenceu à Hughes
Tool Co. e há quem diga, que o próprio Howard Hughes pilotou
o avião. Matriculado como PP-VBF,
voou entre 1948 e 1971 pela Varig nas versões passageiros e
cargas. 
Após a retirada de serviço, o DC-3 ficou exposto no Aterro do
Flamengo por mais de 20 anos, mas vítima de vândalos,
acabou sendo movido para o Galeão, onde ficou no jardim em
frente a Fundação Ruben Berta, em área hoje pertencente à
TAP (Transportes Aéreos Portugueses).
Por toda está história, o avião merecia estar preservado e em
exposição para fomentar a cultura de preservação em nosso
país, mas não foi isso o que aconteceu. Na sexta feira dia 31 de
janeiro de 2020 o avião foi desmontado e picotado, foi a
história virando sucata, de acordo com informações colhidas
na época, a própria massa falida da Varig decidiu retirar o avião
do local e vender como sucata.   
Depois de anos expostos no jardim em frente a Fundação
Ruben Berta, o avião precisava passar por uma nova
restauração. A procura por interessados na aeronave, foi
descrita no processo de recuperação da massa falida como
"parcial".  De acordo com a massa falida, a retirada do avião
inteiro do local onde estava, teria custo superior a R$ 200 mil e
a área precisava ser devolvida.  Se a procura tivesse sido
¨ampla¨ a comunidade aeronáutica não teria salvo essa
preciosidade? Que este tipo de coisa não volte a acontecer.

Depois do 11 de setembro, 2020 sem sombra de dúvidas se tornou o ano mais difícil e desafiador para aviação mundial.
O corona vírus deixou frotas inteiras no chão, causou demissões em massa e desapareceu com inúmeras empresas, mas a aviação não parou. 
 Nesta edição, vamos passear por alguns fatos relevantes da aviação no Brasil e no mundo no ano de 2020.

FOTO :   I N T E R N E T
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FEVEREIRO DE 2020

 Boeing 737 se parte em três após
pouso na Turquia  
Em 05 de fevereiro de 2020, um Boeing
737-800 da Pegasus saiu da pista no
aeroporto de Sabiha Gökçen, em
Istambul, na Turquia. A aeronave havia
decolado de Izmir na costa do Mar Egeu,
com destino a Istambul, com 177
passageiros a bordo e seis tripulantes. 
 O boeing se partiu em três após o
acidente, houve um incêndio de
pequenas proporções, que logo foi
controlado pelos bombeiros do
aeroporto.
Apesar da gravidade não houve vítimas
fatais, no momento do pouso o
aeroporto registrava forte chuva e ventos
com rajadas de até 68 km/h. A aeronave
ultrapassou o final da pista, quando
ainda estava a  aproximadamente 116
km/h (63 nós) no solo. Ao atingir a parte
gramada o avião girou  ligeiramente para
a esquerda, cruzou uma via de serviço do
aeroporto e bateu em um muro.
Além do acidente do dia 05 de
fevereiro de 2020, a Pegasus registra
outras duas saídas de pista recentes, em
14 de janeiro de 2018 um 737-800 saiu da
pista no aeroporto de Trabzon na
Turquia e em 07 de janeiro de 2020
Boeing 737-800 saiu da pista também
durante o pouso em Sabiha Gökçen.

FOTO :  I N T E R N E T

Itapemirim anuncia que pretende
voltar ao setor aéreo
Em 13 de fevereiro de 2020, Sidnei Piva
presidente da Itapemirim, informou que
objetivo era criar um serviço inovador no
transporte aéreo, permitindo integrar o
modal terrestre, com os ônibus do grupo,
com o aéreo. A expectativa em fevereiro
de 2020, era receber o primeiro avião de
passageiros em meados de 2021.
O CEO do grupo Itapemirim divulgou a
maquete de um Airbus no Linkedin,
segundo ele, é exatamente essa a pintura
que os aviões devem ter.

A fuselagem amarela deve ser mais um
diferencial da empresa nos aeroportos
por onde passar, com hub em Vitória (ES)
a companhia tem a pretensão de atuar
inicialmente nos aeroportos de
Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Brasília (DF)
e Recife (PE).  Em outubro deste ano, o
CEO do grupo, Rodrigo Vilaça, confirmou
que a companhia aérea arrendou 10
aeronaves Airbus 320 – três delas que
serão entregues ainda este ano. Para
cada avião, segundo ele, serão
necessários 67 profissionais. 
O site voeita.com.br, abriu inscrição para
mais de 600 vagas de pilotos e copilotos,
comissários e despachantes 
 operacionais e fechou a primeira fase de
inscrições para seu primeiro processo
seletivo, com mais de 18 mil inscritos.

FOTO :  I N T E R N E T )

MARÇO DE 2020

 A maior regional da Europa decreta
falência 
Responsável por mais de 35% dos voos
domésticos do Reino Unido, voando para
mais de 80 destinos espalhados pela
Europa, a Flybe
que chegou a transportar cerca de 8
milhões de passageiros por ano, anúncio
o encerrando de todas as suas
atividades em 05 de março de 2020, após
o pedido de recuperação judicial.
Mesmo com um aporte fiscal do governo
britânico, a Flybe não resistiu ao
coronavírus, apesar das inúmeras
tentativas de reverter a situação.
Cerca de 2 mil empregados , ficaram sem
emprego, após o encerramento das
atividades da companhia, uma das
primeiras a parecer aos efeitos
devastadores do Covid-19 na aviação.

Frota de A380 Korean Air groundeada 
Coma queda da demanda de 
 passageiros causada pelo surto de
coronavírus, em 10 de março de 2020, a
Korean Air tomou a decisão de graudear
sua frota de Airbus A380, composta por
10 aviões.

Outras companhias entre elas a Qantas,
British e a Lufthansa, também optaram
por graudear seus A380.  O plano da
Korean de retirar o A380
temporariamente de serviço fazia parte
de um cronograma que previa a redução
de 80% na sua capacidade.  Além dos dez
A380, outros 80 aviões da companhia
foram graudeados. A Korean manteve 66
aviões em operação e os destinos
atendidos pelo A380 continuaram a ser
atendidos por aviões menores, entre elas
Los Angeles e Frankfurt.

ABRIL DE 2020
  
Mais de 15000 aviões graudeados
mundo a fora
 O coronavírus obrigou empresas aéreas
do mundo inteiro a paralisarem parte de
suas frotas. Em 07 de abril de 2020, já
eram mais de 15000 aviões no solo,
graudeados em hangares, pistas de taxi e
até bases militares em todo o mundo.
 Os maiores afetados foram o Boeing 747
e o Airbus 380, com um percentual muito
alto de modelos de ambas as aeronaves
no solo. 
Mas a crise causada pela pandemia não
poupou nem aeronaves novas e recém
colocadas em operação como Boeing 787
e o Airbus 350.

737 MAX e Covid-19
derrubam joint venture Boeing x
Embraer
 Com uma crise em sua situação
financeira, gerada pelo 737 MAX e
agravada pela pandemia do Covid-19 ,
a Boeing fabricante norte-americana
após dois anos de negociações, desistiu
oficialmente do acordo com a Embraer.
 Em julho de 2018, Boeing e Embraer
formalizaram uma parceria, que tinha
como termos previstos, a participação de
80% da Boeing na joint venture
destinada a aviação comercial, e
20% da Embraer que receberia 4,2
bilhões pagos pela norte-americana.
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Em 10 de maio de 2020, o que achávamos improvável, foi idealizado, tomou forma,
tem nome, website, rede social e a primeira edição oficialmente e com muito
orgulho foi lançada simultaneamente em mais de 20 países: esta é a prova de que
quando somos movidos por uma causa nobre - neste caso - você, que através da
sua confiança, nos oferece a oportunidade para apresentar de forma
descomplicada este vasto e maravilhoso mundo da aviação, é perfeitamente
possível tal qual o "teto baixo", transpor o desconhecido, vencer os
desafios e chegar ao objetivo. 
 
Esquadrilha da Fumaça comemora 68 Anos com Live
 No dia 14 de maio, o EDA completa 68 anos de criação, data que remete à sua
primeira demonstração aérea na antiga Escola de Aviação, no Rio de Janeiro
(RJ). Nesses anos, já realizou quase quatro mil demonstrações aéreas em todas
as regiões do Brasil e em 21 países, divulgando a missão institucional e
representando a Força Aérea Brasileira. Acostumada a se encontrar com o público
nos finais de semana pelo Brasil, o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), mais
conhecido como Esquadrilha da Fumaça, celebrou este ano o seu aniversário de 68
anos de uma maneira diferente.  Com as demonstrações suspensas temporariamente
em virtude da pandemia do novo Coronavírus, o Esquadrão realizou no dia 17 de
maio, uma live transmitida pelo seu canal oficial no youtube e que foi um grande
sucesso.  Tal evento realizado pela EDA, abriu as portas para inúmeros eventos
virtuais durante o ano de 2020, alguns com realização da WAF Brasil e Revista Aero
Tudo.

JUNHO DE 2020

Primeiro avião elétrico é certificado na Europa
Aeronaves elétricas podem representar nos próximos anos uma solução viável, ainda
mais quando combinado com geração de energia solar. Uma pequena área com
painéis solares pode ser suficiente para garantir a carga máxima para futuros aviões
elétricos, podendo ainda abastecer automóveis e motocicletas
Em 14 de junho de 2020 o primeiro avião elétrico do mundo foi certificado na
Europa, abrindo caminho para a eletrificação do setor aéreo no médio prazo. O
Pipistrel Velis Electro recebeu o certificado de tipo da EASA, agência de segurança da
aviação da União Europeia. A certificação do modelo é considerada pelo setor como
um importante passo na aviação sustentável e de baixo custo. Um dos maiores
entraves na aviação geral é o elevado valor do combustível em grande parte do
mundo, especialmente no Brasil. O Velis Electro é uma aeronave de dois lugares
destinada para a instrução de pilotos fabricada pela Pipistrel, sediada na Eslovênia. O
fabricante é atualmente um dos principais incentivadores da aviação elétrica, tendo
ainda forte presença no segmento de aeronaves leves, especializada em alto
desempenho com eficiência energética e preço acessível.

Também era previsto uma
joint-venture para comercialização do
cargueiro militar C-390 Millennium. 
O acordo deveria ter sido concluído em
24 de abril de 2020. 
Em nota a Embraer afirmou que a Boeing
fabricou falsas alegações como pretexto
para tentar evitar seus compromissos de
fechar a transação. “A empresa acredita
que a Boeing adotou um padrão
sistemático de atraso e violações
repetidas ao MTA, devido à falta de
vontade em concluir a transação,
sua condição financeira, ao 737 MAX e
outros problemas comerciais e de
reputação”, afirmou o fabricante
brasileiro.

MAIO DE 2020
 
1º Edição da Revista Digital Aero Tudo
Com download gratuito
disponível em:  www.aerotudo.com.br
 A revista digital da WAF Brasil, teve sua
primeira edição disponibilizada em 10 de
maio de 2020, mas até o lançamento,
tem muita história para ser contada.
Distância. Sonho. Hipótese. Estas
costumam ser as noções que
habitualmente se manifestam,
quando somos apresentados a um
projeto, ainda mais do tamanho deste, e
da natureza da sua concepção.
Éramos "apenas" um grupo de amigos,
com afinidades e anseios, mas
teoricamente sem a menor pretensão de
construir algo juntos, talvez pelo
simples fato de nunca termos notado
nossa capacidade para tal. Pois bem, eis
que um dia recebemos a incumbência de
exercitar nossas mentes para extrair
nosso melhor e canalizar este potencial
criativo numa revista: mas que fosse
algo acessível a todos, como se
escrevêssemos para nossa família. E que
ficasse pronto "rápido".  
Nesses dias de pandemia, foi uma
dinâmica de grupo interessante, uma
espécie de "batalha do ferro velho"
virtual: cada um se oferecendo pra fazer
algo, todos empolgados correndo contra
o tempo, se encontrando nas vídeo
conferências pra alinhar os detalhes e se
esmerando para entregar o melhor
produto. E dá-lhe risada madrugadas
adentro no processo...
Foi indiscutivelmente divertido,
cansativo, empolgante - mas
principalmente - viciante. Desenvolver
este trabalho em conjunto entre amigos
foi a prova de que quando queremos
algo, o impossível é apenas questão de
opinião.
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ACRO realiza a primeira live da sua história
Fundado em 9 de janeiro de 1988 no Departamento de Aviação Civil no Rio de
Janeiro, com o objetivo de centralizar num único órgão, as responsabilidades da
organização deste desporto no Brasil.
O Governo Federal doou 5 aeronaves novas do modelo  Super Decathlons  para a
associação, visando a formação de novos pilotos acrobáticos.
O início da acrobacia aérea no Brasil deu-se por volta dos anos 70 com Alberto
Bertelli.
Associação Brasileira de Acrobacia e Competições Aéreas, mais conhecida como Acro
Brasil, é a associação brasileira responsável por gerir campeonatos e competições de
acrobacias aéreas em território brasileiro, tais como as competições Red Bull
Air Race World Series que foram realizadas em 2007 e 2010 no Rio de Janeiro.
A ACRO mantém uma escola de treino de voo e pilotagem, situada em Mogi Mirim no
interior de São Paulo, onde são ministrados os cursos de recuperação de
atitudes anormais, manobras inadvertidas e acrobacia básica.
Em 18 de junho de 2020, para matar a saudade dos fãs da acrobacia aérea,
apaixonados por aviação e amigos da ACRO, todos carentes de
eventos e demonstrações aéreas, que foram interrompidas ou canceladas por conta
da pandemia, a ACRO realizou sua primeira live.
O papo aconteceu com a presença do comandante Jorge Rodrigues, presidente da
ACRO, piloto de linha aérea e instrutor de acrobacia aérea e Gilson Campos da WAF
Brasil e Revista Aero Tudo. A apresentação foi de um dos maiores ícones do show
aéreo no Brasil, Oswaldo Ramos ou Vadico, como todos no meio já o conhecem.
Vadico fez as honras da casa, apresentando a nova geração da Associação Brasileira
de Acrobacia Aérea, relembrando boas histórias desde seu surgimento, apresentou
seus integrantes, sua atual diretoria e demonstrou a importância do treinamento
acrobático no cenário da aviação nacional atual.
A live teve cerca de 2 horas de duração, feita da maneira mais caseira possível,
baixo custo, com uso de celulares, câmeras fotográficas e usando a WI-FI do
hangar da Escola Rocket e Sport Pilot de Ultraleves. Mesmo com todas as
dificuldades possíveis, porém, com muito empenho por parte de todos os
integrantes da WAF Brasil, o objetivo foi alcançado.
Todos os cuidados possíveis foram tomados durante a transmissão, foi certificado
que nenhum dos participantes possuía qualquer doença transmissível ou sintoma
antes de todas as gravações. 
A missão foi um sucesso, enfim a ACRO entraria no mundo digital e conseguiria
levar o passo a passo de como ingressar na acrobacia às pessoas mais longínquas
e apresentar quem são os jovens que lutam diuturnamente para manter o legado da
associação e o espírito acrobático.

JULHO DE 2020
 
Recorde de distância voada para o
Embraer 190-E2
O E-Jet entregue para Helvetic, foi o de
número 1600 e registrou mais um
importante marco para a família de
aviões da Embraer, ao bater
o recorde de maior alcance registrado. O
190-E2 fez um voo sem escalas de 7488
km, entre Natal e Zurique, na Suíça.
O avião deixou o Brasil às 06:37 (horário
local) na quinta-feira 2 de julho de 2020 e
pousou em Zurique às 20:48 (hora local)
no mesmo dia, após voar por 9 horas e 10
minutos. A marca obtida pelo E190-E2
ainda confere números associados a uma
aeronave de longo curso, superior as
esperadas para um avião regional de
médio alcance.
Evidentemente que o recorde
para a família E-Jet foi obtido com o
avião em voo de translado, deslocando
praticamente vazio, trocando sua carga
(payload) por máximo de combustível,
associado ao planejamento de rota que
priorizou ventos favoráveis em todo o
trajeto. O voo foi realizado em ótimas
condições meteorológicas, o que
permitiu aos pilotos conduzir a aeronave
nas melhores condições.
O avião histórico foi entregue pela
Embraer, marcando um importante
momento para o programa E-Jet, que em
sua segunda geração enfrenta as
incertezas da aviação mundial pós-
pandemia e a forte concorrência com o
A220, da Airbus.
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Esquadrilha FOX realiza sua segunda live, desta vez para homenagear Santos
Dumont
Composta pelos ex-pilotos de caça da Força Aérea Brasileira (FAB) Brig. Bianchi, Cel
Attila e pelo Maj.-Brig. Kersul, a Esquadrilha FOX fez uma apresentação na tarde do
dia 19 de julho de 2020, sobre o Lagoa Paranoá em Brasília. 
 Foi a segunda live da Esquadrilha, a primeira aconteceu no dia 31 de maio de 2020 e,
contou com a organização e operação da WAF Brasil e Revista Aero Tudo e
apresentação do Vadico.
 A demonstração em homenagem a Santos Dumont o Pai da Aviação, foi transmitida
pelo Canal Oficial da Esquadrilha no youtube.
 Sobre a Esquadrilha FOX. Em 2017, os três oficiais na reserva da Força Aérea
Brasileira se encontraram novamente e vislumbraram a possibilidade de
continuarem na atividade aérea de forma autônoma, voando com aeronaves RV, de
fabricação americana.
A Esquadrilha Fox recebeu, desde o início de suas operações aéreas, a autorização
da ANAC para realizar voos acrobáticos em formação, seguindo os parâmetros de
segurança inerentes a essa atividade.
Dessa forma, a Esquadrilha Fox realizou e está apta a realizar demonstrações aéreas
com três aeronaves, em área adequada em cidades ou aeródromos do país,
executando uma diversidade de manobras acrobáticas, as quais são enriquecidas
pelas fumaças produzidas em cada avião, formando efeitos visuais diversos nos céus.
O tempo médio de duração desses voos é de aproximadamente 30 minutos, sendo
que, nas localidades onde houver pista de pouso, os aviões ficam expostos ao
público, bem como os pilotos  disponíveis para a interação com os
expectadores após o pouso, quer para realização de fotos, quer para autógrafos
de material promocional da Esquadrilha e de seus parceiros.
 
AGOSTO DE 2020
 
Live da Esquadrilha CEU, reúne grande nomes da acrobacia aérea no Brasil
 As margens da Lagoa de Jacarepaguá, no antigo Clube CEU, 2 ex pilotos da FAB, Cel.
Gonzaga e Laerte Coutinho idealizaram e iniciaram esta grande aventura.
Em 8 de outubro de 2012, nascia oficialmente a Esquadrilha CEU, ao
longo dos anos, novos integrantes, em sua maioria oriundos da aviação de caça
da Força Aérea Brasileira.  Sem fazer apresentações ou participar de eventos por
conta da pandemia, em 15 de agosto de 2020, a Esquadrilha CEU com a organização e
operação da WAF Brasil e Revista Aero Tudo, realizou sua primeira live. Foi um super
bate papo ao vivo entre os principais times acrobáticos do Brasil e contou com
apresentação do narrador Vadico. Os espectadores da live além de conhecerem um
pouco mais da história da Esquadrilha CEU e seus integrantes, puderam apreciar a
interação entre a CEU e seus convidados.

Participaram da live o Tenente Coronel
Aviador Franklin, líder da Esquadrilha da
Fumaça, o Brigadeiro Bianchi, líder da
Esquadrilha FOX, Comandante Mônica
Edo, líder da Esquadrilha Extreme e
Comandante Jorge Rodrigues líder da
Esquadrilha ACRO.  Nas quase duas horas
de live, os espectadores puderam
fazer perguntas aos participantes e
concorreram a prêmios como bonés,
camisas e voo no avião de apoio do
Esquadrilha CEU.  A live levou para casa
das pessoas, o gostinho do show aéreo e
um pouco do bate papo que acontece
entre as equipes durante os eventos. Foi
sem sombra de dúvidas um grande
evento, a ser repetido no futuro.
  
Itápolis Air Show live, reuniu
acrobatas de todo o país
Domingo dia 30 de
agosto de 2020, foi realizada mais uma
edição do Air Show em Itápolis (SP). O
evento solidário reuniu pilotos acrobatas
de todo o país e as acrobacias no céu
foram transmitidas pela internet.
Por causa da pandemia do coronavírus
esse ano o evento não teve público. Mas
isso não impediu as belas imagens dos
aviões “desenhando” o céu. E o domingo
de sol com céu azul colaborou. 
 Aeronaves como o Sukhoi-26
do piloto Marcio Oliveira, o One Desing
do piloto Gúnar Armin, o Sukhoi-31 do
piloto Luiz Guilherme Richieri e muitos
outros participaram do show. O NA-T6 do
piloto Tike Bazia e com pintura da
marinha dos Estados Unidos, levou além
de muita adrenalina, um pouco de
histórico para o evento.
É um clássico da aviação de hoje e
sempre, a Esquadrilha da Fumaça
começou com o T6 em 1952. 
 Normalmente o evento que é
solidário, costuma reunir milhares de
pessoas, mas esse ano tudo pode ser
acompanhado pelas redes sociais. A live
foi em prol ao Lar São José, que uma
instituição que cuida de idosos em
Itápolis”.  Além das apresentações
individuais, o público online pode
conferir a apresentação da Esquadrilha
FOX de Brasília, formada por ex pilotos
de caça da Força Área Brasileira.
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SETEMBRO DE 2020
 
Pintura dos anos 1980 é aplicada em avião da Aerolíneas Argentinas
 Fundada em 1949, a principal companhia aérea da Argentina começou a operar regularmente apenas em 1950, após a fusão de
quatro empresas locais: Aeroposta Argentina, FAMA (Flota Aérea Mercante Argentina), ALFA (Aviación del Litoral Fluvial Argentino)
e a ZONDA (Zonas Oeste y Norte de Aerolíneas Argentinas), desde então a Aerolíneas, como é conhecida, estabeleceu sua posição
como uma das líderes no mercado sul-americano.   Em 07 de setembro de 2020, a Aerolíneas fez essa postagem em suas redes
sociais, ¨Volvió uno de nuestros diseños más emblemáticos. El LV-GOO ya está listo. El pasado se hace presente¨.   Entre altos e
baixos, a empresa foi privatizada no início da década de 1990, quando a Argentina passava por um intenso processo de
modernização da administração pública e um controverso modelo de liberalização econômica.   Na ocasião a Aerolíneas passou a
ser administrada por um consórcio liderado pela espanhola Ibéria, que detinha 85% do capital da empresa, perdurando até o
início dos anos 2000 quando uma forte crise atingiu a Argentina e consequentemente a empresa. Próximo de declarar falência,
boa parte da frota da companhia em solo, enquanto renegociava suas dívidas.
O grupo espanhol Marsans adquiriu a empresa em 2002, consolidando as operações com a Austral, hoje subsidiária da Aerolíneas
Argentinas. No período a companhia ampliou a frota, operando inclusive com alguns Boeing 747-400, que na época
representavam um grande salto de capacidade, além de incluir a Argentina no seleto grupo de países que sua
empresa de bandeira voava a então mais moderna versão do Jumbo. Uma nova crise financeira foi potencializada com o
colapso global de 2008, quando a companhia reviveu o drama de abandonar rotas regionais e internacionais. O governo
argentino, na época com viés estatizante, assumiu novamente o controle da Aerolíneas, tomando a maior parte da dívida
deixada pelo antigo administrador. Um novo replanejamento de frota foi estabelecido, aposentando modelos menos eficientes e
adquirindo aeronaves mais modernas, ainda que dentro de um curto orçamento.  Ainda sob domínio estatal, a Aerolíneas
Argentinas se tornou membro da Skyteam em 2012, aliança global liderada pela Delta Air Lines, Alitalia e Air France-KLM. A
comemoração dos 70 anos ocorre em um momento que a empresa está a quase seis meses sem voar, por conta da crise do
coronavírus. Certamente não era dessa maneira que a principal empresa aérea gostaria de comemorar, mas com grande estilo,
soube relembrar tempos sólidos da sua história. 
 Ao lado da Avianca Colômbia, a Aerolíneas Argentinas é atualmente a empresa aérea de bandeira mais antiga em serviço na
América do Sul.

Crescimento do e-commerce e covid-19 levam FedEx ampliar voos para o Brasil
Em 14 de setembro de 2020, FedEx Express passou a realizar seis voos semanais para o aeroporto de Viracopos, em Campinas,
para atender ao atual aumento do comércio exterior e apoiar os envios essenciais para combater a covid-19.
 Os voos são realizados de segunda-feira a sábado, utilizando os Boeing 767-300F, com capacidade superior as 30 toneladas. Está
é a primeira vez que a empresa acrescentou um sexto voo na rota entre Memphis, seu hub global nos Estados Unidos, e
Campinas. A nova frequência, representa o segundo aumento no número de voos promovidos pela companhia desde junho.
 Anteriormente, a FedEx Express realizava quatro voos semanais, mas a crescente demanda gerada pelo comércio eletrônico e
dos envios do setor farmacêutico, a empresa aumentou o número de frequências. “O aumento das compras on-line e a boa
aceitabilidade de produtos brasileiros no exterior, especialmente de pequenas e médias empresas exportadoras, foram alguns
dos fatores que contribuíram para revermos a nossa frequência de voos”, explicou Cristiano Koga, vice-presidente de vendas da
FedEx Express para a América do Sul.
Atualmente a FedEx atender uma rede global conectando mais de 220 países e territórios com uma frota de aproximadamente
670 aeronaves que voam em 650 aeroportos ao redor do mundo. “Com essa expansão, nossa robusta rede e experiência
internacional podemos melhorar a conectividade e o tempo de trânsito das cargas, principalmente aos continentes asiático e
europeu”, diz Koga.
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OUTUBRO DE 2020
 
Esquadrilha da Fumaça realizou treinamentos no Centro-Oeste
 No 4 de outubro de 2020, a Esquadrilha da Fumaça voo com destino a Anápolis, para uma série de procedimentos
operacionais.  Esquadrilha da Fumaça, realizou um circuito de treinamento operacional na cidade Anápolis, em Goiás.
 O exercício operacional serviu para avaliar a manutenção da operacionalidade dos pilotos, mecânicos e equipe de apoio do EDA,
que desde o início da pandemia suspendeu sua agenda de demonstrações. Ainda sem previsão de retorno, a rotina de
treinamentos dos pilotos se manteve inalterada, mantendo em 100% os trabalhos, desde a manutenção, voos, até a equipe
administrativa.  Além dos voos e manutenção, que são corriqueiros para o efetivo do Esquadrão, é imprescindível manter a
equipe operacional com os procedimentos que, em tempos normais, são parte da rotina para todos. 
 Isso inclui desde todos os processos logísticos e interações com equipe de apoio, a demonstração em diferentes condições
climáticas e geográficas, assim como lidar com manutenções necessárias fora de sede”, explica Marcelo Franklin, tenente-coronel
aviador e comandante do EDA. “A experiência operacional é fundamental para que o desempenho das
demonstrações permaneça com o elevado índice de segurança apresentado ao longo dos anos”.
O Comando da Aeronáutica destaca que durante todo o período de treinamento não houve apresentações para o público,
mantendo a rotina em áreas isoladas e distantes de regiões habitadas. Além da operacionalidade da equipe, o circuito de
treinamento serviu para avaliar uma série de atividades do esquadrão, tais como o perfil de demonstração ao nível do mar e em
grande altitude, ambos casos que afetam diretamente a operação da aeronave. Também foram realizados treinamentos
de voo por instrumentos (IFR).

Gripen faz voo inaugural em Brasília
 A Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou, no dia 23 de outubro de 2020, a primeira aeronave multimissão F-39E Gripen, na Base
Aérea de Brasília, a apresentação aconteceu durante a cerimônia em homenagem ao Dia do Aviador.
 O avião, fabricado na Suécia, chegou ao Brasil no dia 20 de setembro e sobrevoou a capital na manhã do dia do aviador, durante
a cerimônia, mesmo com o céu nublado, também foi possível ver a apresentação de voo da Esquadrilha da
Fumaça, o evento foi transmito pela internet e em TV aberta.   
De acordo com a FAB, o F-39E Gripen será empregado nas "atividades de desenvolvimento conjunto realizadas no parque
industrial brasileiro", em cooperação entre uma companhia aeronáutica da Suécia e empresas nacionais.
O acordo de transferência de conhecimento da indústria sueca para o Brasil contemplou mais de 60 projetos e ações, incluindo
treinamento teórico, prático, pesquisa, desenvolvimento e produção.
Em setembro, o caça foi transportado, de navio, de Norrköping, na Suécia, até o Porto de Navegantes (SC). A previsão de entrega
das primeiras aeronaves operacionais é para o fim de 2021.
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NOVEMBRO DE 2020

737-8 Max ainda não está liberado para operar no Brasil
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou que a liberação para retorno das operações das aeronaves modelo
Boeing 737-8 MAX no Brasil ainda depende do término dos trabalhos realizados pela Agência quanto ao processo de validação
das modificações do projeto. O objetivo é demonstrar que o projeto com as modificações propostas é seguro e
atende aos requisitos de aeronavegabilidade necessários.  A Federal Aviation Administration (FAA), autoridade de aviação civil
dos EUA, divulgou na quarta-feira 18 de novembro de 2020, a liberação para voos das aeronaves. Steve Dickson, diretor da
entidade, participou, ele mesmo, de um dos voos. O processo demorou cerca de 20 meses, após a frota de 737 Max ser parada
por conta de dois acidentes que causaram as mortes de 346 pessoas e revelaram falhas no projeto.
A FAA determinou mudanças nas aeronaves e modificações no treinamento das tripulações. O principal foco é o sistema MCAS
(Maneuvering Characteristics Augmentation System, ou sistema de ampliação de característica de manobra).
Hoje, há cerca de 800 aeronaves 737 Max paradas em todo o mundo. A curiosidade é que mais de 400 delas são
completamente novas, pois foram entregues pela Boeing mesmo durante a paralisação.  

Gol  
No Brasil, a Gol é a única empresa a possuir o modelo, que fazia parte da estratégia de expansão internacionais, com voos
ligando Brasília e Fortaleza diretamente à Flórida, algo inédito na operação dos jatos 737. A empresa confirmou que está
atenta às decisões das autoridades aeronáuticas. A partir desta diretriz da FAA, a ANAC procederá com os ajustes finais para
conclusão do processo de validação para retorno do modelo Boeing 737- 8 MAX no Brasil. Após o término desse trabalho, a Gol
deverá incorporar e demonstrar de forma satisfatória o cumprimento de todas as novas diretrizes, tanto em termos
de projeto quanto de treinamento de pilotos. Esse trabalho deverá durar cerca de 30 dias.
 A Gol assinou com a Carlyle Aviation a venda e arrendamento de 11 aeronaves Boeing 737 da versão Next Generation (NG). Na
prática, as aeronaves foram vendidas e continuarão operando nas rotas da Gol, sendo devolvidas assim que a companhia
aérea tiver como voar seus 737 da versão Max 8, atualmente afastados de operação. Até 2025, aproximadamente 50% da frota
será composta por 737 MAX. Nos próximos cinco anos, a transição para o MAX deve aumentar a produtividade em mais de 20%
e reduzir o consumo de combustível em aproximadamente 15%.

Participação da ANAC no processo de validação.  Desde abril de 2019, quando a Boeing iniciou as atividades para certificação
das modificações propostas, a ANAC vem participando de um grupo para análise desses estudos. Ao todo, cerca de vinte
profissionais da Agência, dentre engenheiros(as) de diversas especialidades e pilotos, inclusive de ensaio de voo, participaram
do processo. “Este esforço é exemplo de cooperação entre autoridades da aviação civil, apenas alguns países têm experiência
para certificar um sistema tão complexo. No entanto, a ANAC trabalha com avaliações independentes para assegurar que
todos
os requisitos necessários serão atendidos no retorno seguro das operações dessas aeronaves no Brasil”, destaca o Diretor-
Presidente substituto da ANAC, Rafael Botelho.
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 FAB e AVIBRAS firmam parceria para o desenvolvimento conceitual de mísseis
 
A Força Aérea Brasileira (FAB) e a AVIBRAS Indústria Aeroespacial celebraram, no dia 23 de novembro de 2020, um Memorando
de Entendimentos com o objetivo de formalizar a intenção da AVIBRAS em desenvolver mísseis de cruzeiro de longo alcance,
com a contribuição da FAB, no que tange ao compartilhamento de expertises e necessidades militares globais para mísseis
dessa classe.
 O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, recebeu o Diretor-Presidente da
AVIBRAS Indústria Aeroespacial, João Brasil Carvalho Leite. Também estiveram presentes na ocasião o Chefe do Estado-Maior
da Aeronáutica (EMAER), Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno; o Vice-Chefe do EMAER, Major-Brigadeiro do Ar
Sérgio Roberto de Almeida; o Chefe da Sexta Subchefia do EMAER, Major-Brigadeiro do Ar Jefson Borges; e o Chefe do Gabinete
do Comandante da Aeronáutica, Major-Brigadeiro do Ar Pedro Luís Farcic. O objetivo deste Memorando foi formalizar a
intenção da AVIBRAS em desenvolver uma família de mísseis de cruzeiro de longo alcance. Este projeto conta com a
participação da Força Aérea, principalmente no compartilhamento de expertises, de forma a colaborar com o
desenvolvimento de um produto confiável, eficiente e de tecnologia avançada, em atendimento às necessidades operacionais
da Força Aérea.De acordo com o Tenente-Brigadeiro Bermudez, a contribuição inicial da FAB no projeto será na área de
desenvolvimento conceitual. "É um momento marcante para a Força Aérea, uma vez que este documento sintetiza tudo que
foi pensado e discutido e, agora, estamos dando os primeiros passos para colocar em prática", complementou. O Tenente-
Brigadeiro Damasceno acrescentou: "Nós estamos alinhando, hoje, estratégias e caminhos de ação. Dentro dos projetos
estratégicos da FAB, este é um dos mais importantes. Será a concretização de um projeto para uso real de um avião de guerra,
que é o F-39 Gripen", disse.

Segundo o Presidente da AVIBRAS, o trabalho em conjunto com a Força Aérea é de longa data. "A parceria com a Aeronáutica é
histórica. É a consagração de um trabalho conjunto que começou em 2004. Agora vamos, de fato, trabalhar em um
projeto que vai fazer a diferença para o País e isto nos enche de orgulho", disse.
Características do projeto a ser desenvolvido pela AVIBRAS
O MICLA-BR, assim denominado no Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (PEMAER), é um projeto nacional de
desenvolvimento de um míssil de cruzeiro de longo de alcance, com propulsão baseada em motor a reação, para lançamento
a partir de plataformas aéreas.
Com os conhecimentos a serem adquiridos durante o desenvolvimento do MICLA, será possível projetar uma família de mísseis
semelhantes, utilizando tecnologia de ponta, para aplicação em variados cenários de conflito armado pelas Forças
Armadas brasileiras.
Os benefícios a serem gerados com esta iniciativa vão além do incremento na capacidade de defesa de nossa nação, pois
contribuirá para o fomento da Base Industrial de Defesa, gerando empregos, evolução tecnológica, e até mesmo
divisas por meio da possibilidade de exportação de produtos tecnológicos de alto valor agregado.

  
DEZEMBRO DE 2020
 
Oitava edição da revista digital Aero Tudo
 Para nós é um prazer e uma honra, dedicar esse trabalho a todos os nossos amigos (as) e leitores (as). Nenhum dos
profissionais envolvidos na revista, “vive” da revista ou recebe valores da mesma, é um trabalho feito por amor a aviação, na
intenção de torná-la mais democrática e de fácil acesso a todos que tem acesso a nossa revista.
 Muito obrigado por estarem conosco até aqui!
Siga nossa
rede social @wafbrasil.

D E Z E M B R O  2 0 2 0  •  E D I Ç Ã O  8  |  2 9



D E Z E M B R O  2 0 2 0  •  E D I Ç Ã O  8  |  3 0



Idealizado pelo urbanista francês Alfred
Agache e com origem na Estação de
Hidroaviões, que na época era conhecida
como o Aterro do Calabouço, o
Aeroporto Santos Dumont foi inaugurado
em 30 de novembro de 1936.
 O projeto apresentado por Agache,
enfrentou forte resistência dos
profissionais ligados ao Ministério da
Viação e suscitou uma calorosa
discussão, especificamente com relação
ao uso sugerido para região da Ponta do
Calabouço. Os estudos de Agache
previam para o local, um grande jardim 
 público, com espelho d`água e
palmeiras imperiais, enquanto o
engenheiro César Silveira Grillo,
responsável pelo Serviço de Navegação
Aérea do Ministério da Viação, defendia a
construção de um aeroporto no centro
urbano, tendo assim uma localização
privilegiada ao mesmo tempo em que a
disposição do mar, não perturbaria a
vida da cidade. A ideia foi defendida pela
imprensa e por diversos especialistas em
voos da época, tal como o piloto francês
Jean Mermoz, primeiro a cruzar o
Atlântico e voar entre França e Brasil.
Mermoz listou diversas vantagens para
erguer não só o aeroporto, mas, também,
uma estação para a operação de
hidroaviões.  Sobre isso, assegurou que:
¨A baía não é senão um vasto plano de
água onde podem amerrissar
hidroaviões em todos os sentidos, para
se aproximarem em seguida,
hidroplanando, de seu ponto de
embarque ou desembarque. A baía é
calma. Não se pode qualificar de ondas a
agitação que existe, às vezes, na água; é
simplesmente um marulho mais ou
menos importante, o qual não pode
estragar, em hipótese alguma,
amerrissagem ou decolagem de um
hidroavião digno desse nome¨.

Do Calabouço ao Santos Dumont, 84 anos do aeroporto ¨mais charmoso do mundo¨.

Os embasamentos para a construção do
aeroporto ganharam reforço na década
de 1930, quando uma série de medidas
foram empreendidas pelo Presidente
Getúlio Vargas, tanto no campo político
como no econômico, e representou
mudanças significativas que
contribuíram para o fortalecimento da
aviação no Brasil.  O avião era visto como
um vetor de modernidade e
desenvolvimento. Assim, importantes
medidas foram adotadas para prover o
país de uma estrutura aeronáutica.
Diante do expressivo apoio à aviação
comercial, Vargas foi considera- do, pela
imprensa, como sendo o "amigo da
aviação".

F O T O :  G I L S O N  C A M P O S

As obras para construção do aeroporto
tiveram início em 1934, foram utilizados
cerca de 2,7 milhões de metros cúbicos
de areia, para ampliação do aterro em
mais 370 mil metros quadrados, houve
também a construção de uma muralha
de contenção.
Um ano depois, já era possível
ver aviões pequenos, utilizando a curta
pista de 400 metros do aeroporto.

F O T O :   I N T E R N E T  ( W I K I P É D I A )

Em 1936 aconteceu a primeira tentativa
de voo regular no aeroporto do Rio de
Janeiro, dois Junkers 52 da Vasp,
decolaram ao mesmo tempo do Rio de
Janeiro – Santos Dumont e de São Paulo
– Congonhas.
 Os voos levaram cerca de duas horas,
sem nenhum tipo de problema, mas ao
chegaram em seus destinos, ambas as
aeronaves se acidentaram. A primeira
quase caiu no mar e a segunda, ao
pousar, colidiu com carroças usadas na
movimentação de terra na
provisória pista de Congonhas.

F O T O :  I N T E R N E T
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Todos os passageiros e tripulantes, saíram ilesos de ambos os
aviões, mas os incidentes acabaram por adiar a inauguração
que ocorreu em 30 de novembro de 1936, passando de
Aeródromo do Calabouço para Aeroporto Santos Dumont.
Os irmãos Marcelo e Milton Roberto, em 1937 venceram um
concurso promovido pelo governo Vargas, que elegeu
então o projeto da dupla, para ser a primeira Estação Central
de Passageiros do aeroporto. No mesmo ano, a Pan Air,
empresa aérea brasileira  subsidiária da Pan Am, construiu um
terminal próprio no aeroporto. No luxuoso terminal de
passageiros da Pan Air, os passageiros embarcavam e
desembarcavam dos Douglas DC-3 e dos hidroaviões Sikorsky.
Hoje o antigo terminal e sede do III COMAR
Para atender à crescente demanda das operações terrestres, a
pista foi ampliada em 1938, de 700 para 1.050 metros.
As obras da Estação Central começaram em 1938, mas foram
interrompidas devido à Segunda Guerra Mundial. Esse
trabalho só foi concluído em 1945, com o fim da guerra. 
Em 1947, foi necessária a criação de mais um terminal, maior,
no aeroporto, uma vez que o Santos Dumont já era destino de
voos de diversas partes do país e do mundo. Sua
Estação central ficou pronta neste ano, e sua pista foi
estendida em mais 300 metros, passando de 1.050m para
1.350m. Também neste ano, os voos internacionais foram
transferidos para o Aeroporto do Galeão. O aeroporto
Santos Dumont entrou no auge de tráfego na década de 50.
Inaugurada em 1959 a Ponte Aérea Rio-São Paulo, mudou a
cara das operações no aeroporto Santos Dumont, um acordo
firmado entre as companhias Varig, Vasp e Cruzeiro do Sul,
marcou o aeroporto como a principal ligação entre as duas
maiores cidades do país. A Ponte Aérea era operada pelos
Convair 240, Scandia e Convair 340.
A era do jato, teve início em 1991, quando os Boeings 737-300,
passaram a ser utilizados na Ponte Aérea. 
 Em 13 de fevereiro de 1998, o aeroporto foi destruído por um
incêndio que durou 8 horas e fez com que todas as operações
fossem transferidas para o Aeroporto do Galeão. Após 6 meses
intensos de obras em seu terminal, os voos retornaram por
completo para o aeroporto em 15 de agosto de 1998.

Em abril de 2007 e maio de 2010, o aeroporto recebeu os
pilotos e aviões do Red Bull Air Race a corrida área.
 Em julho de 2018 com o apoio do Museu Aeroespacial -
MUSAL, a Infraero levou para o aeroporto, parte do acervo
original do inventor Alberto Santos Dumont. Na época
a exposição, comemorava os 145 anos do aniversário de
nascimento do “Pai da Aviação”, nascido em 20 de julho de
1873. 
Pessoas que passaram pelo saguão do terminal de
desembarque, puderam ver bem de perto, objetos pessoais de
Alberto Santos Dumont, um painel contando sua história, a
maquete da famosa ¨Encantada¨, sua casa na cidade de
Petrópolis.
Mas o que mais chamava à atenção, de quem passava pelo
saguão do aeroporto, era a réplica do Demoiselle. O Museu
Aeroespacial - MUSAL, que levou parte de seu acervo para
exposição no aeroporto Santos Dumont, conta ainda com uma
réplica do 14-Bis e uma sala dedicada ao ¨Pai da Aviação¨,
onde dentro de um escrínio, está o coração do inventor.
A exposição ainda contou com exibições de vídeos, sobre a
vida de Alberto Santos Dumont, sua trajetória pessoal e
profissional e suas invenções. Já em 2019 pista principal do
Aeroporto Santos Dumont, passou por obras de manutenção
entre os dias 24 de agosto e 21 de setembro. Neste período, as
equipes trabalharam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para
recuperação das camadas porosa de atrito e estrutural da
pista. O fechamento da pista principal para as obras foi
necessário devido à complexidade da tecnologia aplicada ao
pavimento: a camada porosa de atrito não permite emendas
e, por isso, inviabilizava a realização dos trabalhos em
períodos intercalados.
Durante o período de obras, a pista auxiliar esteve aberta e
podendo receber aeronaves 3C, como o Embraer E-190, Airbus
A318 e Boeing 737-700.
Dez anos antes, a pista do aeroporto passou por manutenção
semelhante. À época, o Santos Dumont seguiu operando
normalmente, também por meio da pista auxiliar. 
A expectativa é que a recuperação da pista feita em 2019, dure
em torno de 10 anos. 
Atualmente o aeroporto passa por obras, que visam refrigerar
totalmente os terminais de embarque e desembarque de
passageiros.  
Com certeza Jean Mermoz, iria se encantar com o aeroporto
Santos Dumont, 84 anos após sua inauguração.

F O T O : G I L S O N  C A M P O S
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Galeria dos Spotters
Foto de @marciotst1969 - SDPW

Fabio luis Gerônimo- Piracicaba / SP

Galeria dos Spotters
Foto de @asahistoricas - SBMT

Luiz Carlos  - São Paulo / SP
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Galeria dos Spotters
Foto de @monique_aviation - VCP

Monique Martinez - Campinas / SP

Galeria dos Spotters
Foto de  Junior Assis - GRU

Junior Assis - Guarulhos / SP
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