
Cerimônia de abertura das comemorações 
dos 80 anos da Academia da Força Aérea 
 
 
 
 
 
 
          No dia 20 de Novembro a Academia da Força Aérea – AFA, 
realizou a Cerimônia de abertura das comemorações dos 80 anos 
da instituição a ser comemorado no dia 25 de Março de 2021.   
          Esta cerimônia marcou a apresentação da nova pintura 
alusiva a esta comemoração, nas aeronaves T-25 e T-27, que 
compõem o quadro de treinamento da Academia. A AFAC Aviação 
esteve presente neste evento e trás através do link abaixo um 
pouco de como foi: 
 

Link: https://youtu.be/yL7SXQsD1Bg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T- 25 Universal  FAB 1908 T- 27 Tucano FAB 1443 

 

 

Veja a nossa galeria de Fotos:  
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

Eventos 2020 

https://youtu.be/yL7SXQsD1Bg
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https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Monumentos de aviação em Brasília DF 
No último dia 04 de Novembro a AFAC Aviação, esteve de passagem na 
Capital Federal do Brasil , Brasília DF, com a missão de trazer até vocês fotos 
de 3 monumentos que se encontram de fácil acesso para quem passa pela 
cidade. Esses 3 monumentos se tornaram 4 conforme vocês podem ver 
abaixo:  
- 1° Monumento: Mirage III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2° Monumento: Boeing 767-200 da antiga Transbrasil  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- 3° Monumento : Aeronave Learjet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 4° Monumento: Fokker 100 da antiga Avianca Brasil  
 
 
 
 
 
 
 
No link do vídeo logo abaixo você poderá acompanhar na íntegra várias fotos 
desses monumentos. 
 
Agora quando estiver passando por Brasília DF, já conhece algumas opções de 
passeio na área da Aviação. 

 

Localizado na rodovia DF 001 na 
entrada da cidade satélite do Gama, o 
FAB 4926 , está em exposição a todos 
na entrada da Base Aérea da Primeira 
Brigada de Defesa Anti-Aérea; 
 
 

 localizado em Taguatinga o Boeing 
767 da já extinta Transbrasil, que 
era para ser um restaurante hoje 
agoniza meio ao abandono 
conforme você pode ver nas fotos 
no vídeo do link abaixo; 
 

 

 

localizado no mesmo local do Boeing 

767 da Transbrasil ,está exposto em uma 

loja de calçados chamada Escala 

Atacado do Calçado, e também aberto a 

visitação do público; 
 

 

 

localizado na Asa Sul a aeronave passa por 
uma restauração para ser um centro 
histórico da "Pan Am " , mas essa é uma 
outra matéria que você poderá ver em breve 
em nossos canais.  
 

                 Link: https://youtu.be/Ar37uQjQruo  

Veja a nossa galeria de Fotos: http://www.iflog.co/afacaviacao 
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
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Simpósio das Aviações da Força Aérea Brasileira 
 

 
 

No dia 09 de Setembro de 2020, aconteceu na Academia da Força 
Aérea – AFA, o “Simpósio das Aviações”. 
Esse Simpósio tem a finalidade de apresentar os diferentes tipos de 
aviações e aeronaves da Força Aérea Brasileira – FAB aos cadetes 
do 4* ano da Academia. A AFAC este presente e trás através do 
link abaixo um pouco das aeronaves que estavam presentes. 
 
Link: https://youtu.be/Hm7a10RFzBQ  
 

 
 
Galeria de Fotos: 
 
 

Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
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LIVE Itápolis AirShow 2020 
 
 
 
 
 
 

A EJ Escola de Aviação e o Aeroclube de Itápolis, promoveram no 
dia 30 de Agosto o seu tradicional Itápolis AirShow 2020, que neste 
ano esteve em um novo formato. Devido a Pandemia do Covid-19 
os eventos aéreos tiveram que ser cancelados ou em formato de 
LIVE,e o Itápolis AirShow 2020 teve seu formato de LIVE para que 
o publico desfruta-se desse maravilhoso evento. Evento que teve 
como convidados o Narrador Vadico, e as atrações ficaram por 
conta dos pilotos: Bola Fly(Grob), Felipe Rafaeli (C-152 Aerobat, Super 
Decathlon), Marcio Oliveira( Sukhoi 26), Luiz Guilherme Richieri (Sukhoi 
31), Tike Bazai (NA- T6), Beto Bazai (Extra 300) e a Esquadrilha Fox 
(RVs), e etc... Respeitando todos os protocolos sanitários previsto 
para a COVID – 19, um pequeno grupo de Spotters, Jornalistas, e 
Blogeiros, foram autorizados a cobrir esse evento e a AFAC trás até 
você um pouco de como foi, acesse o link abaixo: 
 

Link: https://youtu.be/4Ntmd3Kb_Rk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galeria de Fotos: 
 

Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao                          
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
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Home Spotting 

 

 
 

Nesses últimos meses de 2020 o mundo vem sofrendo com a 
Pandemia causada pelo vírus Covid-19. A Aviação ficou 
praticamente nos calços, e a pratica de Spotting ficou interrompida 
nos aeroportos e eventos aéreos (que não aconteceram ). A idéia 
então passou a ser fotografar as aeronaves de casa o chamado 
“HomeSpotting”, e a AFAC não ficou atrás e trás nessa matéria e no 
link abaixo um pouco dessa nova experiência, veja: 
 

Link: https://youtu.be/oNLaTRHfyjA  
 

   
 

 
 
 
 

Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
 
 

https://youtu.be/oNLaTRHfyjA
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LIVE Esquadrilha FOX 
 

 
 

A Esquadrilha Fox, realizou no dia 19 de Julho uma LIVE de sua 
Demonstração sobre o Lago de Paranoá em Brasília, para 
homenagear o aniversário de Alberto Santos Dumont. A AFAC 
esteve presente e trás a você um pouco dos bastidores desta LIVE. 
 
Link: https://youtu.be/545n0I-KGl4  
 

 
 

Galeria de Fotos: 
 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
 
 
 
Live de produção da WAF Brasil, Apresentação de Gilson Campos e Narração Vadico. 
 

 

https://youtu.be/545n0I-KGl4
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Treinamento Espadim 2020 
 

 
 
 

No dia 09 de julho a AFAC flagrou o treinamento do Esquadrão Apollo 
para o desfile militar em homenagem a entrega do Espadim aos 
cadetes da Academia da Força Aérea (AFA), também flagramos a 
chegada de 4 aeronaves da Esquadrilha da Fumaça , o Fumaça 
Verde. No link abaixo você poderá ver um pouco de como foi esse 
treinamento, e o melhor esta com a Fonia: 
 

Link: https://youtu.be/fdMUV2mFg2E  
 

 
 

Galeria de Fotos: 

 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
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LIVE da Esquadrilha da Fumaça 

 
 

Devido a Pandemia que atinge o Mundo , inclusive o Brasil, as 
Demonstrações da Esquadrilha da Fumaça estão suspensa 
(Isolamento social), para compensar  essa falta de demonstração a 
Esquadrilha da Fumaça promoveu no dia 17 de Maio uma LIVE da 
sua Demonstração na vertical da Academia da Força Aérea, e a 
AFAC trás a você dois momentos , um feito as imagens na televisão 
e o outro feito ao vivo através d e um celular (Rodrigo Martins),veja 
no link abaixo: 
 
Link: https://youtu.be/Yh0mFz6UtgY  
 

 
    Foto da Televisão                                                                               Foto do Celular 
 

Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
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Royal Air Force Museum 

 

 
 

A AFAC esteve visitando – o em 2019 e trás através do link 
abaixo um pouco dessa visita. 
 

Link: https://youtu.be/eOYlS4ITrhA  
 

 
Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

O Museu da Força 
Aérea Real de 
Londres (também 
conhecido como 
Museu da RAF) está 
localizado no antigo 
Aeródromo de 
Hendon. Inclui cinco 
edifícios e hangares 
que mostram a 
história da aviação e 
da Royal Air Force. 
Faz parte do Museu 
da Força Aérea Real. 

 

O local do Museu em Colindale 
já foi parte da estação da RAF 
Hendon e, antes disso, um dos 
primeiros campos de aviação 
civil, adquirido por Claude 
Grahame-White em 1911. 
 

https://youtu.be/eOYlS4ITrhA
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Aeroporto de Guarulhos 
(SBGR) 

 
 

 
 
 

Antes da crise do Covid – 19 o Corona Vírus a AFAC 
esteve no pátio 2 do Aeroporto Internacional de 
Guarulhos em São Paulo, e em um breve vídeo trás 
até você um pouco da movimentação de aeronaves 
e alguns pousos e decolagens.  
Veja através do link:  

https://youtu.be/_pgtdTUQKpE 
 

 
 

Galeria de Fotos: 

 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
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ATR 42-500 da VoePass 

 
 

A VoePass (antiga Passaredo Linhas Aéreas) recebeu no dia 30 de 
Março de 2020 mais uma aeronave para sua frota, dessa vez um 
ATR 42-500. O vôo de translado começou na cidade de Bogotá na 
Colômbia, com escala em Manaus e Confins para tramites de 
documentação até chegar na sua base na cidade de Ribeirão Preto, 
o prefixo que veio era o 2-HJKL e agora passará a operar com o 
PR-PDS. Veja mais no link abaixo: 
 

Link: https://youtu.be/_YJVmMNvatc  
 

 
Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

https://youtu.be/_YJVmMNvatc
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Decolagem da Esquadrilha da Fumaça com 
destino a Barbacena MG 

 
 
No dia 05 de Março, estivemos na Academia da Força Aérea na cidade de 
Pirassununga SP, acompanhando a decolagem da Esquadrilha da Fumaça 
com destino a cidade mineira de Barbacena, para inicio do primeiro circuito de 
Demonstrações do ano de 2020. Veja no link abaixo como foi essa Decolagem: 
 
Link: https://youtu.be/f7YQ3eCPWe4  
 

 
 
Galeria de Fotos: 
 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 
 

https://youtu.be/f7YQ3eCPWe4
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https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


F 5 J Challenge Brasil 2020 
 

 
 

Entre os dias 15 e 18 de Fevereiro a cidade paulista de 
Pirassununga recebeu no seu clube de aeromodelismo ( CANA – 
Clube de Aeromodelismo Ninho das Águias) o F 5 J – Planadores 
Elétricos Termais de Duração (Provisional), e a AFAC esteve 
presente e trás um pouco desse evento até você através do link 
abaixo: 
 
Link: https://youtu.be/a8GgAy4C7Ig  
 

 
 

 
 
 
 

Galeria de Fotos: 
 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
 

https://youtu.be/a8GgAy4C7Ig
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https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Voamos o ATR 72-500 da 
Passaredo Linhas Aéreas 

 

 
 

No final de 2019 a AFAC efetuou um vôo a bordo do 
ATR 72-500 da Passaredo Linhas Aéreas, na rota 
Ribeirão Preto (RAO) para Guarulhos (GRU) em São 
Paulo e vice e versa. A Aeronave que cumpriu o vôo foi 
o PP-PTN e com pouco mais de 50 minutos de vôo já 
estávamos em nosso destino. Veja através do link um 
pouco mais desse vôo: 
 

LINK: https://youtu.be/h4u0RInwtVI  
 

 

 

Galeria de Fotos: 
 
Fotolog:  
 
http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:   
 
https://www.flickr.com/photos/1
61742473@N02 
 

 

https://youtu.be/h4u0RInwtVI
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https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Esquadrilha 
EJ 

 

 
 
A Esquadrilha é composta por 4 aeronaves, porem nessa 
demonstração estavam apenas 2, mas não tirou o brilho 
das passagens. Veja no link um pouco dessas passagens. 
 

Link: https://youtu.be/hBcmu9OtSyQ  
 

 
 

No dia 01 de Fevereiro a EJ 
Escola de aviação promoveu 
um evento em sua sede na 
cidade de Jundiaí interior de 
São Paulo, e para homenagear 
o publico presente efetuou 
algumas passagens com seus 
Cessna C152 Aerobat, da sua 
Esquadrilha denominada de 
Esquadrilha EJ. 

Vídeo enviado pelo nosso membro Felipe 
Franco 

 
Galeria de Fotos: 
 
Fotolog: 
http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr:   
https://www.flickr.com/photos/1617424
73@N02 
 

www.afaccasabranca.com  

https://youtu.be/hBcmu9OtSyQ
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
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1* Dia de treinamento da Esquadrilha da 
Fumaça em 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
 

 

 

#1 - Líder 
Ten Cel Av Franklin 
Ten Cel Av Garcia 
 

#2 - Ala Direita 
Cap Av Grothe 
1º Ten Av Reis 
 

 #3 - Ala Esquerda 
Cap Av Santoro 
Cap Av Furlan 
 

#4 - Ferrolho 
Maj Av Nunes 
Cap Av Bittencourt 
 

 #5 - Ala Esquerda 
Externa 
Cap Av Natalício 
1º Ten Av Kawka 
 

#6 - Ala Direita Externa 
Cap Av Barra 
Cap Av Moreno 
 

#7 - Isolado 
Maj Av Wander 
Cap Av Esteves 
 

No dia 27 de Janeiro de 2020, a Esquadrilha da Fumaça voltou aos trabalhos após o seu 
período de férias e a AFAC esteve na cabeceira da pista da Academia da Força Aérea 
Brasileira na cidade de Pirassununga SP, e trás até vocês através do link um pouco deste 
retorno .  
 

Link: https://youtu.be/532X0e6eVkE  
 

E agora com seu retorno, os pilotos estão passando pelos voos de readaptação e em breve 
será divulgada sua agenda de Demonstrações 2020. 
 

 

Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
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Aproximação e Decolagem do Aeroporto 
Internacional de Brasília DF 

 

 
 

            A AFAC esteve hospedada na cidade de Brasília no 
Hotel Laguna, este hotel esta localizado no centro entre as 
duas pistas e na aproximação final da para a cabeceira 11 
do Aeroporto. 
            Alem de estar localizado em um excelente local, o 
hotel possui uma área de lazer na cobertura, que na 
verdade é uma ótima área para Spotter. 
            Veja no link abaixo um pouco dessas aproximações 
e decolagem, mesmo sem uma câmera legal, conseguimos 
trazer um pouco pra vocês.  
 
Link: https://youtu.be/sZU3nABi3DI  
 
 
 

 
 
 

Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
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Operação offshore em Macaé RJ 
 

 
 

Quem estiver passando pela cidade de Macaé no Rio de Janeiro , 
observará uma quantidade de sobrevôos de helicóptero 
razoável,trata-se da operação offshore da Petrobrás. Todos os dias, 
a Petrobras encaminha uma relação de nomes de funcionários que 
viajarão até as plataformas de petróleo. Os passageiros se 
informam sobre a empresa e o horário do voo igual em um 
aeroporto domestico, e antes de embarcar, seguem para uma sala 
na qual recebem as instruções de segurança. A lotação máxima é 
de 18 passageiros por voo,e todos usam coletes laranjas  para 
facilitar a identificação em caso de pouso na água. O trajeto varia 
conforme a distância entre 30 minutos até 1h30. Veja nesse link um 
pouco dessa operação no aeroporto:  
 

Link: https://youtu.be/R0rkg57M_BM  
 

 

Galeria de Fotos: 

Fotolog: 
http://www.iflog.co/afacaviacao 
 

Flickr:  
https://www.flickr.com/photos/1
61742473@N02 
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Pulverização Agrícola 

 

 
 

             A pulverização Agrícola se tornou uma das melhores 
ferramentas  contra as pragas nas lavouras Brasileiras, inclusive em 
outros países como os EUA, essas aeronaves são usadas para 
pulverizar as cidades contra o mosquito da dengue entre outros. 
Neste vídeo você poderá acompanhar o trabalho da Aeronave 
Pawnee (PR-ALA) em um trabalho de pulverização em lavoura de 
Milho, veja desde a decolagem, a aplicação e o pouso. Acesse o 
Link: 
 
Link: https://youtu.be/-tD3RQfsc4k  
 
 
 
 
 
 

Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
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Vídeos 2020 
+ Helicóptero AS365K2 “Super Pantera do 
Exercito Brasileiro 
Link: https://youtu.be/Lq3SkJ3jasg 

#TBT Demonstração da Esquadrilha da Fumaça, 
Cachoeira de Emas Pirassununga SP. Link: 
https://youtu.be/MtmQtWZvlkE 

#TBT Demonstração da Esquadrilha da Fumaça, 
Espírito Santo do Pinhal SP. Link: 
https://youtu.be/4CFrBI-h14A 

#TBT Aniversario de 73 anos Do 
Aeroclube de Pirassununga 
Link: https://youtu.be/WOaiOIx0tNI 

#TBT Campeonato de Acrobacia Aérea 
AFA 2015. 
Link: https://youtu.be/of56ruKM_pQ 

# TBT 60 anos da Esquadrilha Da 
Fumaça. (2012) 
Link: https://vimeo.com/402159805 

#TBT Domingo Aéreo AFA 2014. 
Link: https://vimeo.com/402161048 

 
# Aeroporto de Bogotá 
Colómbia 2016. 
Link: https://vimeo.com/402162635 

#TBT Chegada da tocha olímpica em 
Brasília 2016. 
Link: https://vimeo.com/402163936 

 
#TBT 1* Demonstração da Esquadrilha Da Fumaça com 
os A-29 Super Tucano. Link: 
https://vimeo.com/402179444 

+ Voo Gol Linhas Aéreas G3 1500 
GRU/AJU – Guarulhos para Aracaju Link: 
https://youtu.be/az57LoOrl 
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+ Treinamento da Esquadrilha da Fumaça na 
Vertical da AFA. 
Link: https://youtu.be/HeCdGnLZCR4 

 
+ATR 72-500 PR-MPW  
MAP Linhas Aéreas 
Link: https://youtu.be/PYCZ0kIjFNw 

 
+ Asas Rotativas do Exercito 
Brasileiro. 
Link: https://youtu.be/pF8eq8fVOSY 
 
+T-25 Universal com Elemento e 
com fonia. 
Link: https://youtu.be/bMZ3Dx-2Dw0  
 
+ Pulverização a bordo do  
Air Tractor. 
Link: https://youtu.be/Ypyxl7WCoGc  
 
+ Conheça a Esquadrilha Fox. 
Link: https://youtu.be/5SsERLKm2VA  
 
+ EMB – 312 Tucano da Força Aérea 
Brasileira – FAB (Com Fonia) 
Link: https://youtu.be/bYkzUTRmopw  
 
+ Retomada dos Voos VoePass 
Link: https://youtu.be/QNtwXfZFdSc  
 
+ Aeronave PT 19 PP-HLB do 
Aeroclube de Pirassununga 
Link: https://youtu.be/DKgF-3ttT_c  
 
+ Aeronave agrícola Embraer 
Ipanema. 
Link: https://youtu.be/vm2vQLep2Ow  
 
+ Pouso e Decolagem do Air Tractor. 
Link: https://youtu.be/mxSkq3rwe-s  
 
+ Portões Abertos AFA 2012 
Link: https://youtu.be/lAufy1nSPmc 
 
+ Portões Abertos AFA 2013 
Link: https://youtu.be/veG0iYRVyhE 

 
+ Portões Abertos AFA 2014 
Link: https://youtu.be/8fEdAweuhHY 
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https://youtu.be/veG0iYRVyhE
https://youtu.be/8fEdAweuhHY


+ Portões Abertos AFA 2015 
Link: https://youtu.be/NSWbV6jkwAU  
 
+ Esteira de Condensação – Homespotting 
Link: https://youtu.be/UNLR8HD48AA  
 
+ Esquadrão Gavião H50 Esquilo 
Link: https://youtu.be/hZuVbMtI7v8  
 
+ Combate a Incêndio em  
São João da Boa Vista SP 
Link: https://youtu.be/GCRTQwzWpq4  
 
+ Aeroporto Internacional de Campinas SP 
Viracopos  SBKP/VCP 
Link: https://youtu.be/few-T1uWAw0  
 
+ Aeroporto Internacional de Brasília DF 
Link: https://youtu.be/hF_GvunDSh8    
 
+ Operação Presidencial em Ribeirão 
Preto SP – 16/10/2020 
Link: https://youtu.be/7pXV8ic6I_w  
 
+ Aeroporto de Ribeirão Preto –SP 
Link: https://youtu.be/72em2QwUr7s 
 
+ Aviação de Asas Rotativas 
Link: https://youtu.be/V3sWGgymby4  
 
+ Treinamento T-25 Universal 4 Aeronaves 
Link: https://youtu.be/4ZThTGL83c4  
 
+ Treinamento do Exercito em Pirassununga 2020 
Link: https://youtu.be/l066kCuFrxo  
 
+ Aeroporto de Congonhas Julho 2020 
Link: https://youtu.be/fJNpziHaF-c  
 
+ Retrospectiva 2020 
Link: https://youtu.be/ZjE5tYyU6F4  
 

Obrigado por nos Seguir!  

https://youtu.be/NSWbV6jkwAU
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https://youtu.be/V3sWGgymby4
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https://youtu.be/l066kCuFrxo
https://youtu.be/fJNpziHaF-c
https://youtu.be/ZjE5tYyU6F4
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