
 A revista da Força Aérea Brasileira 
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Saiba quais foram os acontecimentos que marcaram as sete décadas da criação do 
Ministério da Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira

Edição Histórica

Que venham os próximos 70 anos



Nos anos 2000, a Força Aérea Brasileira realizou as maiores operações de busca 
e de ajuda humanitária de sua história; a instituição prepara “salto” tecnológico

Por Tenente-Jornalista Luiz Cláudio Ferreira

A aeronave decola sem piloto, 
 !"#$%$&'&(!')*+,*-!&'.!/'0$"#1

)*02-*-$3'*425$&'$&%0*%6"2.!&'&(!'70!1
duzidos e desenvolvidos pelo Brasil, 
/8&&$2&'-$'9)%2/*'"$0*,(!'$&%(!'$/'
pesquisa e já se testa a possibilidade 
do avião hipersônico, aquele que voa 
seis vezes a velocidade do som, den-
tre outras novidades. Quem poderia 
2/*"2+*03'):'+!'2+8.2!'-$&%*';2&%<02*3'
em 1941, que a Aeronáutica brasileira 
iria voar tão alto? Alguns cenários 
=#$'$-2>'.*/' $&&*'702/$20*' -6.*-*'
7*0$.$02*/3' ;:' *)"#+&' *+!&3'>')/$&'
-$'>'.,(!'.2$+%8>'.*?'@*&'&(!'$/'&#*'

totalidade, sobretudo, emocionantes 
0!%$20!&'-$'*,(!?'

A/*' +!4*'  */8)2*' -$'  !"#$%$&'
1' BC0#D$20!' -!' E#)F' 13' /!42-!&' G'
.!/H#&%84$)' )8=#2-!' $&%:' +*&.$+1
do no Departamento de Ciência e 
I$.+!)!"2*'J$0!$&7*.2*)'KLCIJM?'N'
C$+%0!'-$'O*+,*/$+%!'-$'J).P+%*0*3'
no Maranhão, passou por profundas 
%0*+& !0/*,5$&' 7*0*' *' 0$%!/*-*'
-!'70!Q$%!'-!'R$8.#)!'O*+,*-!0'-$'
E*%6)2%$&'KROEM?'

J'S!0,*'J60$*'T0*&2)$20*'$&%#-*'
e faz sair do papel com testes em 
túneis de vento uma aeronave hiper-

sônica, projeto para que o equipa-
mento voe com uma velocidade seis 
vezes maior que a do som. O nome 
da aeronave é 14X, numa referência 
imediata ao primeiro mais pesado 
que o ar que efetivamente decolou 
em 1906 pela genialidade e persis-
%U+.2*'-$'J)H$0%!'E*+%!&'L#/!+%?'

V/'WXXY3'!'Z+&%2%#%!'-$'V&%#-!&'
J4*+,*-!&' KZVJ4M' -$#' 2+8.2!' *!&'
testes com um modelo experimen-
tal reduzido do 14X, com 80 cm de 
.!/702/$+%!3' .!+&%0#8-!' $/' *,!'
inoxidável, que é equipado com 
&$+&!0$&'-$'70$&&(!3' ['#\!' -$' .*)!0'

Operações complexas entraram para a história. À direita, durante enchentes no Nordeste, seguida pela busca ao AF-447 no Atlântico
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A década do futuro e da 
solidariedade brasileira
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$' !0,*?'L$'  *%!3'*'702/$20*'-6.*-*'
deste século tem sido próspera em 
cenas que fascinam os apaixonados 
7$)*&'.!2&*&'-!'$&7*,!?

Outro estudo importante en-
volve o desenvolvimento do pri-
/$20!'R$8.#)!'J60$!'](!1I027#)*-!'
KRJ]IM'H0*&2)$20!3'.*7*D'-$'*7!2*0'
/2&&5$&'/2)2%*0$&'$'.242&3'702+.27*)1
/$+%$'+*':0$*'-$'&$"#0*+,*'79H)2.*'

e de defesa civil. O projeto reúne as 
S!0,*&'J0/*-*&' $' *' 2+-9&%02*' +*1
.2!+*)'$'%$/'.!/!'!HQ$%24!'-!/8+2!'
-$'%$.+!)!"2*&'&$+&84$2&'#%2)2D*-*&'$'
=#$'0$70$&$+%*02*/'7*0*'!'7*8&3'+*'
prática, um ganho imensurável. 

Horizonte  - O processo de rea-
parelhamento caminha com a aqui-
&2,(!' -$'+!4!&' .*,*&'7*0*' *' -$ $&*'
-!'7*8&'K^0!Q$%!'S1_WM3'-$'*$0!+*4$&'

J1W`'E#7$0'I#.*+!3'-$'*425$&'-$'7*1
%0#);*'K^1aJ@M3'-$'%0*+&7!0%$'KC1``3'
C1bXc'J/*D!+*&M3' -$' ;$)2.<7%$0!&'
KJd1W' E*H0$3' d1eX' T)*.fd*gf' $'
d1aeM3' *)6/' -*' /!-$0+2D*,(!' -!&'
F-5 E e dos A-1. Uma importante 
parceria está em curso com a indús-
%02*' H0*&2)$20*' KV@ThJVhM' 7*0*' !'
desenvolvimento de uma aeronave 
-$'%0*+&7!0%$'-$'"0*+-$'7!0%$3'!'iC1

Cenários do presente com a face de futuro. A torre de lançamento de foguetes em Alcântara ladeada pela sala de controle do CINDACTA I

Na era da solidarie-
dade, populações 
acostumaram-se a 
olhar para cima, de 
onde viria ajuda. 
Seja no Piauí (foto) 
ou no Haiti, apoio 
permanente
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Missão Centenário: O 1º 
brasileiro chega ao espaço

O ano de 2006 foi histórico. O 
então Tenente-Coronel-Aviador 
@*0.!&'C$&*0'^!+%$&'K !%!M'%!0+!#1
se o primeiro astronauta brasileiro 
*' .;$"*0'*!'$&7*,!?'J'@2&&(!'C$+1
tenária, que recebeu o nome em 
homenagem aos 100 anos do voo do 
primeiro avião, o 14-Bis de Alberto 
E*+%!&'L#/!+%3'.!/$,!#'$/'W`'-$'
/*0,!'-*=#$)$'*+!3'+!'C!&/<-0!/!'
de Baikonur, no Cazaquistão. 

J'H!0-!'-*'E!j#D'0#&&*3'!'/2)21
tar brasileiro, o russo Pavel Vinogra-
-!4'$'!'*/$02.*+!'k$l'0$j'm2))2*/&3'
 !0*/' $+42*-!&' 7*0*' *' V&%*,(!'
T0*&2)$20*' Z+%$0+*.2!+*)' KZEEM?' ]*'
bagagem do primeiro astronauta do 
T0*&2)3'&$"#20*/'7*0*'!'$&7*,!'$\7$1
rimentos selecionados pela Agência 
Espacial Brasileira. 

Quando voltou ao Brasil, foi 
recebido como herói. “Foi na FAB 
que aprendi a voar e a querer coo-
7$0*0'.!/'$&&$'%27!'-$'%0*H*);!?'E$0'
astronauta foi uma consequência da 
minha trajetória”, disse.

390, projeto que já reúne diversos 
7*8&$&'.!/!'7*0.$20!&?

O Brasil integra o seleto grupo 
-$'+*,5$&'=#$'$&%:'G' 0$+%$'-!'&2&%$1
ma que irá revolucionar o controle 
de tráfego aéreo no mundo, com a 
.02*,(!' -!' $&7*,!' *60$!' .!+%8+#!'
KC]E1JI@M'"$0$+.2*-!'.!/'!'*7!2!'
de satélites. Esse sistema, em inglês, 
0$#+20:'C!/#+2.*,(!'KCM3']*4$"*1
,(!'K]M3'R2"2)P+.2*'KEM'$'n$0$+.2*1
/$+%!'-$'I0: $"!'J60$!'KJI@M?'V/'
*#-2%!02*'-*'N0"*+2D*,(!'-$'J42*,(!'
C242)'Z+%$0+*.2!+*)'KNJCZM3'!'&$0421
,!'70$&%*-!'7$)!'L$7*0%*/$+%!' -$'
C!+%0!)$'-!'V&7*,!'J60$!'T0*&2)$20!'
KLVCVJM' !2'*4*)2*-!'.!/!'#/'-!&'
cinco melhores do mundo.

Os anos 2000, de fato, sinalizam 
a alta tecnologia como essencial 
7*0*'!' #%#0!?']$&&$'>')/$'%(!'0$*)3'
tão brasileiro, são as iniciativas das 
7$&&!*&'*&'"0*+-$&';$0!8+*&?'N'70!1
%*"!+2&%*'.;*/*1&$'70!>'&&2!+*)2&/!?'
J'-$ $&*'-!'7*8&'$\2"$'.*-*'4$D'/*2&'
tecnologia, como demonstrado pelas 
aeronaves R-99 durante as buscas 
-!&' -$&%0!,!&' -!' 4!!'JS1ooYp' .!/'
&$+&!0$&'-$'9)%2/*'"$0*,(!3'*'S!0,*'
Aérea pôde prosseguir com as bus-
cas, no meio do Atlântico, até mesmo 
durante a noite, auxiliando na opera-
,(!'-$'0$&"*%$?'N'*42(!'$/'=#$&%(!'
é brasileiro, criado em parceria com 
a indústria nacional.

Espaço - Nesse cenário futurista, 
%*+%!' !'C$+%0!' -$'O*+,*/$+%!' -$'
Alcântara, no Maranhão, como o 

C$+%0!' -$'O*+,*/$+%!' -*'T*00$20*'
-!' Z+ $0+!'KCOTZM'&(!'%2-!&' .!/!'
referencias no mundo não só para 
propiciar o voo de foguetes, mas 
também para rastrear equipamen-
tos do mundo inteiro que passam 
7$)!' $&7*,!' H0*&2)$20!?'J&' !0"*+21
D*,5$&' *%#*/' $/' .!!7$0*,(!' 7*0*'
o desenvolvimento da pesquisa 
aeroespacial. 

'h*&%0$*03'7!0'$\$/7)!3'&2"+2>'.*'
acompanhar com equipamentos 
extremamente modernos para que 
!&'4!!&' *.!+%$,*/' -$+%0!' -!' 70$1
42&%!?'N&' )*+,*/$+%!&' -$'  !"#$%$&'
H0*&2)$20!&'RET1aX' !0*/'0$*)2D*-!&'
em 2004 com o objetivo de realizar 
experimentos diversos em ambientes 
.!/'/$+!&' !0,*'-*'"0*42-*-$?'C;$1
ga a seis vezes a velocidade do som. 
J'.*-*')*+,*/$+%!3'/2)2%*0$&'$'.2$+1
tistas brasileiros são beneficiados 
com os conhecimentos adquiridos.

Futuro  - Nos últimos anos, a ins-
%2%#2,(!'%*/H6/'.!+.)#2#'&$#'^)*+!'
Estratégico Militar da Aeronáutica 
K^V@JVhM3'-$' !0/*'*'%0*,*03'/$%!1
-2.*/$+%$3'.!/!'&$0:'*'S!0,*'J60$*'
Brasileira até 2031 e o que a insti-
%#2,(!'%$0:'-$' *D$0'7$)!&'70<\2/!&'
20 anos para chegar a esse objetivo. 
“A FAB será reconhecida, nacional e 
internacionalmente, pela sua pron-
tidão e capacidade operacional para 
defender os interesses brasileiros em 
qualquer cenário de emprego, em 
$&%0$2%*' .!!7$0*,(!' .!/' *&' -$/*2&'
 !0,*&F3'*>'0/*'!'-!.#/$+%!?
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Galeria de Comandantes
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