
 

 

Eventos 2019 
Comando de Radiopatrulhamento Aéreo 

(CORPAer) 

 
No dia 9 de dezembro a AFAC esteve em Poços de Caldas sul de Minas 
Gerais, realizando uma visita ao Comando de Radiopatrulhamento Aéreo 
(CORPAer)  da polícia militar mais conhecido como Esquadrilha Pégasus, em 
conversa com o Sargento Peters tripulante da aeronave AS350 B2(esquilo) 
podemos entender melhor a operação da aeronave.O Pégasus 07(helicóptero 
usado na cidade) realiza missões quase que rotineiras no combate a 
criminalidade e missões de resgate a vítimas de acidentes greves, a aeronave 
é composto por 4 tripulantes.O Comando de Radiopatrulhamento Aéreo da 
PMMG teve início em 1987 no qual sua primeira aeronave foi um Bell Jet 
Ranger lll, atualmente a Esquadrilha Pégasus é formada por 5 helicópteros 
modelo AS 350 B2 - Esquilo, 01 helicóptero modelo Bell 206 B - Jet Ranger III 
e um avião turbo Hélice King Air C-90.Atualmente para ingressar na corporação 
é necessário prestar o concurso para oficial da PMMG sendo necessário ter 
curso superior de Direito. Veja através desse link um pouco mais sobre: 
 
Link: https://youtu.be/_umbFtZ_Qdg  
 

 

 

 
Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao  

Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

 

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


 

 

Troca de Comando da 
Esquadrilha da Fumaça 

 
 

 

 

 

 

       No dia 13 de Dezembro aconteceu  a Troca de Comando da 
Esquadrilha da Fumaça, deixou o posto o Ten Cel Av Marcelo e 
assumiu o Ten Cel Av Franklin, a AFAC esteve presente nessa 
cerimônia que aconteceu na Academia da Força Aérea, na Cidade 
de Pirassununga, casa da Esquadrilha da Fumaça.  
     Veja através do link abaixo o vídeo completo dessa cerimônia: 
 

Link: https://youtu.be/j5L7HU3TgRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   
                                                                                                             Ten Cel Av Marcelo               Ten Cel Av Franklin 

 

Galeria de Fotos: 
 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao  

 

Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

 

https://youtu.be/j5L7HU3TgRE
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 

 

Museu Atelier des Avions 
 

 
 

Chegamos a ultima postagem sobre a viagem que a AFAC fez no mês de 
outubro de 2019 a Touluse na França, relembre as postagens anteriores: 

+  Fabrica da Airbus:  https://youtu.be/xsW4-F_FzGU 

+ Aeronave Beluga: https://youtu.be/UmAhhJ27QgU 

+  Aeroporto de Touluse: https://youtu.be/xsW4-F_FzGU 

+ Museu Aerocspia: https://youtu.be/kOZrdZE0AU0 

Nesta você poderá conhecer mais sobre o Museu Atelier des Aviatons, 
localizado próximo a fabrica e ao Aeroporto, possui inúmeras aeronaves 
desmontadas, e o que chamou a atenção foi o T- 24 Fouga Magister na cores 
da Esquadrilha da Fumaça Brasileira e a qual ele pertenceu. Veja através do 
link um pouco mais: 

Link: https://youtu.be/dgxgBScNQCg  

 

 

 

Uma aeronave que 

chamou a atenção 

foi o T-24 Fouga 

Magister, que 

pertenceu a 

Esquadrilha da 

Fumaça Brasileira. 

Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao  

Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

https://youtu.be/xsW4-F_FzGU
https://youtu.be/UmAhhJ27QgU
https://youtu.be/xsW4-F_FzGU
https://youtu.be/kOZrdZE0AU0
https://youtu.be/dgxgBScNQCg
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 

 

Espadão 2019 
 

 
 

             A Academia da Força Aérea (AFA), localizado na 
cidade de Pirassununga interior de São Paulo, formou hoje 
06/12/2019 mais uma turma a Aspirante a Oficial Aviador, a 
Turma Asterion chega a sua formatura após quatro anos de 
dedicação e esforços. 
             Com a Presença do Senhor Presidente da 
Republica Jair Bolsonaro, a cerimônia de formatura contou 
co o desfile aéreo do Esquadrão Cometa com as 
aeronaves T-27 Tucano. Veja através do link como foi essa 
cerimônia:  
Link: https://youtu.be/uqf1Aw2ZYOc  
 

 
 

 
 
 

Com a presença do 

Presidente da 

Republica  “Jair 

Bolsonaro” a 

Academia da Força 

Aérea forma mais 

uma turma de 

Aspirante a Oficial 

Aviador, Turma 

Asterion . 

Galeria de Fotos: 

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

Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

https://youtu.be/uqf1Aw2ZYOc
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 

 

Aeroporto de Blaagnac 
Touluse -  França 

 
 

Localizado na  região metropolitana de Toulouse. Perto deste 
aeroporto, ficam as fábricas da Airbus e da ATR, onde é efectuada 
a montagem final das aeronaves. Também na região fica o Museu 
Aeroscopia com um Concorde (vídeo já postado em nosso canal: 
https://youtu.be/kOZrdZE0AU0 ). Através do link abaixo você pode 
ver um pouco mas desse aeroporto. 
 
Link: https://youtu.be/xsW4-F_FzGU  
 

 
 

Galeria de Fotos: 
 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao  

Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

Cercado por 

inúmeros 

hangares da 

fabrica da 

Airbus, o 

Aeroporto de 

Blagnac em 

Touluse França, 

é um aeroporto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Airbus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avions_de_Transport_R%C3%A9gional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concorde
https://youtu.be/kOZrdZE0AU0
https://youtu.be/xsW4-F_FzGU
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto


 

 

Exercício Militar Agulha Negra 
 

 
 
             Entre os dias 19 e 28 de Novembro a população da região de 
Pirassununga SP presenciou uma operação não tão normal no seu dia a dia. 
Denominada de Exercício Militar Agulha Negra, o Exercito Brasileiro enviou 
4200 soldados para a região a fim de efetuar treinamento de operação de 
guerra. A cidade de Casa Branca contou com uma tropa dessas que acampou 
na cidade durante 5 dias. Esse treinamento tem a finalidade de operação 
conjunta com os Helicópteros e tropas, e através do link abaixo você pode ver 
um pouco de como foi esse treinamento. 
 
Link: https://youtu.be/2Vy-71okZHw  
 

 
 

Galeria de Fotos: 
 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 

 

Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

O Exercício 

contou com 

a presença 

de 4200 

homens de 

diversos 

estados do 

Brasil. 

Fotos/Vídeos: 
Moises Santos e AFAC 

https://youtu.be/2Vy-71okZHw
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 

 

Fábrica da Airbus 
Touluse – França 

 
Ao chegar as imediações da fábrica, o esquema de segurança é 
muito grande, então tivemos que fazer os registros, do aeroporto, e 
o que mais podia se ver era as aeronaves Airbus Beluga ( Vídeo já 

em nosso canal do Youtube : https://youtu.be/UmAhhJ27QgU ) mas também 
os novíssimos Airbus A350-100. Através do Link abaixo você 
poderá acompanhar como foi esses registros. 

Link: https://youtu.be/LNLKT3_NSdU  

 
Galeria de Fotos: 
 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 

Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

No mês de 

outubro de 2019, 

estivemos por 

Touluse na 

França e fomos 

ate o Aeroporto 

registrar algumas 

fotos da Fabrica 

da Airbus. 

https://youtu.be/UmAhhJ27QgU
https://youtu.be/LNLKT3_NSdU
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 

 

Cúpula do BRICS 
 

 
 

Entre os dias 13 e 14 de novembro aconteceu em Brasília, no 
Palácio do Itamaraty, a Cúpula BRICS, com a presença dos Chefes 
de Estados do Brasil, China, India, Russia e África do Sul. O 
aeroporto de Brasília ficou repleto de aeronaves dessas nações e a 
AFAC estava lá, veja através do link abaixo algumas delas. 
Acessando o site www.afaccasabranca.com você pode ver a 
matéria completa. 
 

Link: https://youtu.be/Sdq8wNRo0J0  
 

 
 

Galeria de Fotos: 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 

 
Flickr:  https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

Encontro 

aconteceu no 

Palácio do 

Itamaraty e, 

Brasília DF , e 

contou com a 

presença de 

vários chefes 

de Estado. 

Boeing 747-800  

http://www.afaccasabranca.com/
https://youtu.be/Sdq8wNRo0J0
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 

 

MUSEU DE AEROSCOPIA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 330-900 

Localizado em Touluse na 

França o Museu recebe a  

arquitetura é obra da 

agência Cardete Huet 

Architectes, que também 

projetou as linhas da 

fábrica Lagardère.  

Tem a forma oblonga de um longo tubo coberto com pele de 

zinco cinza, aberto à luz que, se não fosse por ser 

ligeiramente curvada ao longo do plano em que é refletida, 

parece que ele voaria instantaneamente . A AFAC esteve 

presente no mês de Outubro de 2019 e através do link abaixo 

você poderá acompanhar ou melhor conhecer um pouco 

mais desse museu. 

Link:  https://youtu.be/kOZrdZE0AU0  

 

Galeria de Fotos. 

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

Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

https://youtu.be/kOZrdZE0AU0
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 

 

TAP Air Portugal 
 

 
 

O Airbus A330neo é uma aeronave widebody bimotor turbofan que foi desenvolvida 
pela Airbus para substituir o Airbus A330. Haverá duas variantes do A330neo, o A330-
800neo e o A330-900neo. O Rolls-Royce Trent 7000 será o único motor disponível para a 
aeronave. O A330neo também conta com outras melhorias, tais 
como winglets personalizados e a máscara negra que envolve o para-brisas ambos 
inspirados na nova aeronave da Airbus, o A350. A aeronave tem uma envergadura maior 
em relação ao seu antecessor. De acordo com a Airbus, essas melhorias reduzirão o 
consumo de combustível em 14%, tornando a aeronave de médio alcance mais eficiente 
no mundo. Nós da AFAC embarcamos a bordo do A330-941 prefixo CS-TUF de Guarulhos 
para Lisboa, e através do link abaixo você poderá acompanhar um pouco como foi. 
 
Link: https://youtu.be/-0NHbjmFRY8  
 

 
 
Galeria de Fotos: 
 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02/48954303638/in/dateposted-public/ 
 

 

Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao/foto/1357844 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%A3o_comercial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Widebody
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bimotor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turbofan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Airbus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Airbus_A330
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Trent#Trent_7000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Winglet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Airbus_A350
https://youtu.be/-0NHbjmFRY8
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02/48954303638/in/dateposted-public/
http://www.iflog.co/afacaviacao/foto/1357844


 

 

 

VoePass 
 

Congonhas 
 

 
 

              A VoePass (Passaredo Linhas Aéreas) e a MAP Linhas Aéreas, 

iniciaram nodia 27 de Outubro suas operações no Aeroporto de Congonhas em 

São Paulo, e você poderá acompanhar a chegada e o batismo do primeiro vôo 

clicando no link abaixo. 

 
Link: https://youtu.be/Zruh4ncSyTg  
 
 

 

 
 
 

 

https://youtu.be/Zruh4ncSyTg


 

 

Airbus A300-600 ST 

Beluga 

 
 

O Airbus A300-600ST (Super Transporter) ou Beluga é um avião cargueiro, 

desenvolvido com base no Airbus A300, capaz de transportar grandes cargas e 

partes de outros aviões. Entretanto, devemos mencionar que, uma vez que sua 

capacidade máxima de carga é de apenas 47 toneladas, ele leva 

carregamentos grandes em volume, nem tanto em peso. 

A AFAC esteve em Touluse França , na fabrica da Airbus e trás através do link 

abaixo um pouco dessa aeronave. 

 

Link: https://youtu.be/UmAhhJ27QgU  

 

 
 

Galeria de Fotos: 

Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Airbus_A300
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://youtu.be/UmAhhJ27QgU
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
http://www.iflog.co/afacaviacao


 

 

Portões Abertos AFA 2019 
15/09/2019 

 
 

 

 
O que é os Portões Abertos: É um tradicional evento em que a comunidade tem a 

oportunidade de conhecer o trabalho dos militares da Força Aérea Brasileira 
(FAB). Durante a programação, o público poderá conferir de perto Exposições de 
aviões e helicópteros militares e civis, assistir a demonstrações operacionais e de 
paraquedismo. O evento também conta com estandes institucionais da FAB e das 
demais Forças Armadas e Auxiliares da região, além de ações cívico-sociais com 
orientações de saúde para os visitantes. 

 

Data do Evento:O evento 2019 é no dia 15 de Setembro das 09:00 as 17:00 na Academia 
da Força  Aérea (AFA), Localizada na cidade de Pirassununga interior de SP. 

 

Sobre o Evento: Todas as  informações necessário estão disponibilizada através do site 

www.portoesabertos.com.br  Além das redes sociais deles você poderá acompanhar 

através dos canais da AFAC e ficar por dentro de tudo sobre os Portões Abertos AFA 
2019, siga-nos através: 

Instagran: https://www.instagram.com/afacaviacao/?hl=pt-br  

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

Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow 

Facebook: http://www.facebook.com/AFACaviacao 

Site:  www.afaccasabranca.com  WhatsApp: 19-993816636 

 Twitter: https://twitter.com/AfacCasa?s=08 

 
Veja Abaixo como foi os eventos anteriores: 
         AFA 2002/2003: https://youtu.be/Oy8_MUMmaS0  

AFA 2007: https://youtu.be/mS_NrRgf2FU  

AFA 2017: https://youtu.be/xsej13qVw_4  

AFA 2018: https://youtu.be/iN7SPRkCB5Q                         
 

 

 

 

 

 

 Atrações Confirmadas  

 

 

Sobre os Ingressos: 
Os ingressos são distribuídos gratuitamente, e serão disponibilizado nas seguintes datas: 

1* Lote: 06 de Agosto – 11:00h – Aberto - Esgotado 

2*  Lote: 13 de Agosto – 11:00h – Aberto - Esgotado  

3*  Lote: 29 de Agosto – 11:00h – Aberto - Esgotado 

3*  Lote: 04 de Setembro – 11:00h – Aberto - Esgotado 

Acessando o site www.portoesabertos.com.br  

 
Os ingressos são gratuitos, porém pede-se a doação de 1kg de alimento não perecível. 

Doe um livro no evento 

http://www.portoesabertos.com.br/
https://www.instagram.com/afacaviacao/?hl=pt-br
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow
http://www.facebook.com/AFACaviacao
http://www.afaccasabranca.com/
https://twitter.com/AfacCasa?s=08
https://youtu.be/Oy8_MUMmaS0
https://youtu.be/mS_NrRgf2FU
https://youtu.be/xsej13qVw_4
https://youtu.be/iN7SPRkCB5Q
http://www.portoesabertos.com.br/


 

 

Atrações Confirmadas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           T-25 Universal                                                T-27 Tucano                                 Esquadrão Gavião 

     

              

       Esquadrilha da Fumaça                Clube de Voo a Vela (AFA)                            A-4 Skyhawk 

              
           AH-11A Super Lynx                                   Air Tractor                           T6 – Texas (Esquadrilha Extreme) 

              

           A-29 Super Tucano                          C-105 Amazonas (Casa)                            C-130 Hércules 

        

 

 

          Schweizer 300                  Aviões e Musicas           Jú Helps 

Sujeita a alterações de acordo 

com o evento 

Aero Por Trás da 
Aviação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 
                         Águia                                                            KC-390                                         Aeromodelos 

            

 

 

                         F-5EM                                                    Laser 230                                               CAP 10B 

           

 

 

                     Falcões                                              Super Decathlon                                             PT-19 

       

            Exercito Brasileiro                                     Esquadrilha Ceú                         Encenação Monte Castelo 

          

          CMT- Ferrari                                          CMT – Vilella                                       Esquadrilha FOX 



 

 

 

 

 

O Evento 

Chegamos a AFA por volta das 6:30,já havia uma quantidade 
razoável de pessoas aguardando a abertura dos portões , que 
ocorreu as 07:00, após a entrada , partimos para registrar as 
maquinas que estavam no solo, pois havia previsão de chegada do 
KC-390. Após o registro das aeronaves, fomos para a parte de 
credenciamento e após para a área reservada, e então chega o KC-
390 efetuando um show aéreo magnífico para quem estava 
presente na AFA. A parte ruim do evento foi o cancelamento de 
algumas atrações, o C-130 Hercules, que teve problema de 
Manutenção, o C-105 CASA que foi acionado para uma missão, e 
os demais que não foram passado os motivos. A Parte de esibição 
dos Caças, mais um ano também ruim, com apenas 2 passagens 
do A-4 e a decolagem e uma única passagem dos 2 F-5 presente 
no evento. No link abaixo você poderá ver como foi esse Portões 
Abertos AFA 2019. 

Link do Vídeo: https://youtu.be/9ovR0c1e9mw  

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

 
 

 
 

 

                Drones 

Previa da programação do Portões Abertos AFA 2019 

Link: https://portoesabertos.com.br/programacao  

https://youtu.be/9ovR0c1e9mw
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://portoesabertos.com.br/programacao


 

 

Aproximação Aeroporto Internacional 

de Guarulhos – SP 

 

No dia 07 de Setembro a AFAC esteve próximo as 
posições de VUSAG/ISKUL, ambas da chegada MOXEP 
1A  para pouso pista 09R do  Aeroporto Internacional de 
Guarulhos –SP. Veja no link abaixo um pouco dessas 
aproximações: 
Link: https://youtu.be/zQaZKCV9biE  

  

 

LABACE – 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galeria de Fotos: 

Fotolog: 

http://www.iflog.co/afacaviacao 

Flickir: 

https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

https://youtu.be/zQaZKCV9biE
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 

 

LABACE 2019 
 

 
 
              No dia 14 de Agosto a AFAC esteve presente na LABACE – 2019, que 
já é realizada no antigo prédio da VASP, no Aeroporto de Congonhas, já há 
muito tempo.  
              Como em todos as edições a feira esta impecável, bem montada e 
com varias aeronaves em exposição, o que chamou a atenção nesta edição foi 
a falta de presença da Bombardier com suas aeronaves Learjet, e a presença 
do Bandeirante (BEM-110) da Força Aérea Brasileira em comemoração aos 50 
anos da Embraer, veja no link um pouco de como foi a edição 2019 da 
LABACE: 
 
Link: https://youtu.be/Y6EdsD-FyMg  
 

 
 
Álbum de Fotos: 

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

 
Álbum AFAC: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
 

https://youtu.be/Y6EdsD-FyMg
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 

 

Demonstração da Esquadrilha da 
Fumaça em Jardinópolis SP 

 

 
        No dia 27 de julho as 5:30 a Esquadrilha da Fumaça 
realizou sua demonstração na cidade paulista de 
Jardinópolis, e a AFAC esteve presente para trazer até 
você um pouco dessa demonstração. No link abaixo você 
poderá acompanhar um pouco dessa demonstração: 
 
Link: https://youtu.be/q21U2lI88Lc  
Álbum de Fotos: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
                           http://www.iflog.co/afacaviacao 

 

 

 

 

https://youtu.be/q21U2lI88Lc
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
http://www.iflog.co/afacaviacao


 

 

Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike 2019 

 
Treinamento  

Entre os dias 13 e 17 de Março de 2019 uma equipe de Paramotor efetuou 
alguns treinamentos sobre a cidade de Casa Branca SP, onde o intuito desse 
treinamento era de observar o local para que em julho seja realizado o 
Campeonato Brasileiro. Através do Link abaixo você poderá acompanhar um 
pouco desse Treinamento. 
Link: https://youtu.be/insNEYRmMDo  

 
Para fazer a inscrição do evento basta acessar o link abaixo: 

                 https://www.aerodesportocasabranca.com.br/pt-br/ficha-de-inscricao/ 

 

Está confirmado, Casa Branca 

sediará o Campeonato 

Brasileiro de Paramotor e 

Paratrike 2019.  

Será entre os dias 10 a 14 de 

Julho no Aeródromo Municipal 

de Casa Branca (SSCB). 

Abaixo acompanhe um 

treinamento foi realizado em 

Casa Branca para definir a 

realização deste campeonato: 

https://youtu.be/insNEYRmMDo
https://www.aerodesportocasabranca.com.br/pt-br/ficha-de-inscricao/


 

 

Programação do evento: 

 

 

 

Veja Abaixo alguns vídeos de algumas provas que 
serão realizadas no Campeonato 2019: 

Link 1: https://vimeo.com/342618886 

Link 2:    https://vimeo.com/342619035 

 

Para marcar presença no evento acesse o link do 
evento no Facebook: 

Link do Evento:   https://www.facebook.com/events/2038074132988723/?ti=wa  

Testando alguns equipamentos para o evento 
 

 

 
 

 

 

 

Pilotos e suas maquinas. 

Conheça os pilotos e suas maquinas acessando o link abaixo: 
Link: https://www.aerodesportocasabranca.com.br/pt-br/pilotos-e-suas-maquinas/  

 

Para saber mais sobre o campeonato acesse: 

http://www.aerodesportocasabranca.com.br  

 

Voos de Reconhecimento e Treinamento: 06 à 09 de julho 6:00 às 18:00hs 
Credenciamento e Check de Equipamentos: 10 de julho 8:00 às 12:00hs 
Cerimônia de Abertura: 10 de julho as  14:00hs 
Primeiro Briefing dos Pilotos: 10 de julho as 16:00hs 
Realização das Provas:11, 12 e 13 de julho 06:00 às 18:00hs e14 de julho    
06:00 às 14:00h 
Premiação e Encerramento: 14 de julho as 16:00hs 
  
 

 

 

Pilões enchidos e 
checados pelos 
organizadores do evento. 

Notan Autorizando o Campeonato em Casa Branca 

 

https://vimeo.com/342618886
https://vimeo.com/342619035
https://www.facebook.com/events/2038074132988723/?ti=wa
https://www.aerodesportocasabranca.com.br/pt-br/pilotos-e-suas-maquinas/
http://www.aerodesportocasabranca.com.br/


 

 

Local do Campeonato no Aeródromo de Casa Branca 
            Começam os trabalhos de limpeza , no local onde será realizado o 
Campeonato de Paramotor e Paratrike 2019. A Prefeitura Municipal de Casa Branca, 
começou hoje dia 27 de junho a limpeza do local onde será realizado a 1* etapa do 
Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike, conforme fotos abaixo: 

 
 

Tudo pronto para o inicio do Campeonato 
 

 

 

 

 

Álbum de Foto do Campeonato 
      FOTOLOG: http://www.iflog.co/afacaviacao 

        Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

Veja como foi o Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike 2019 

               A Abertura do evento aconteceu no centro da cidade no dia 10 de 
julho as 14:00, onde os competidores foram apresentados ao publico, uma 
abertura espetacular.Acompanhe abaixo dia a dia da competição: 
1* dia – 11/07/2019: Link: https://youtu.be/oWRdJjdwVi4  

2* dia – 12/07/2019: Link: https://youtu.be/ERzfTqh3cjg  

3* dia -- 13/07/2019: Link: https://youtu.be/RB9YP6huEfI  

4* dia – 14/07/2019: Link: https://vimeo.com/348809348 

              O evento contou com algumas surpresas, no dia 12 a presença de 

uma aeronave CAP 10, que após o encerramento das atividades do 

campeonato efetuou algumas passagens para o publico, e no dia 13 a chegada 

de um Paraglider, após saltar da rampa de Santa Rita do Passa Quatro SP, 

conforme você pode ver nos vídeos acima. 

Classificação: https://www.aerodesportocasabranca.com.br/pt-br/resultados/ 

 
Banner do evento 

Voos de Reconhecimento / Treinamento ( 06 a 09/07/2019) 
 
1* Dia de Treinos (08-07-2019) 
Link:  https://youtu.be/58R00mTlAQg  
 
2* Dia de Treinos (09/07/2019) 
Link: https://youtu.be/uRc-Q9kcM1M  
 
 

 

http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://youtu.be/oWRdJjdwVi4
https://youtu.be/ERzfTqh3cjg
https://youtu.be/RB9YP6huEfI
https://vimeo.com/348809348
https://www.aerodesportocasabranca.com.br/pt-br/resultados/
https://youtu.be/58R00mTlAQg
https://youtu.be/uRc-Q9kcM1M


 

 

 

Aerofest 
 São João da Boa Vista – SP 

 

 
 

No dia 23 de junho de 2019 o Aeroclube de São João da Boa Vista 
em parceria com a Prefeitura municipal , levou para a cidade em 
comemoração ao aniversario a Demonstração da Esquadrilha da 
Fumaça, juntamente com vôos panorâmicos, aeronaves militares, 
Etc... 
Atraves do Link Abaixo você poderá ver como foi o Aerofest São 
João da Boa Vista 2019: 
 
Link: https://youtu.be/iSrratywWCE  
 

 

 

https://youtu.be/iSrratywWCE


 

 

Museu Eduardo Matarazzo 
 

 
 
                 A AFAC esteve no ultimo dia 24 de Maio de 2019 na cidade de 
Bebedouro interior de São Paulo, para conhecer o Museu de Bebedouro           
( Antigo Museu Eduardo Matarazzo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                O museu conta com duas áreas de exposições sendo uma delas 
totalmente cobertas, onde se encontra as aeronaves: PT-19, F-8 Glouster 
Meteor, AT-33, T-6, etc..., alem dos motores utilizado nessas aeronaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O museu foi fundado pela família 
Matarazzo, para mostrar a historia do 
nosso passado, o mesmo conta com 
carros, caminhões, trens, maquinas 
pesadas, acessórios e claro aviões , todos 
antigos.  

O acervo esta um pouco judiado, devido 
a algumas enchentes que aconteceram e 
assim destruiu os acervos. 

 

 

 

 

 



 

 

                  Já a parte de fora do museu , pode ser encontrada as aeronaves 
maiores, como o DC-3, Douglas DC-6, North American B25, Curtiss C-46, 
Viscount Vickers 701-C, Convoir 240, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                O horário de funcionamento do museu é de Quarta Feira a 
Domingo das 09:00 as 16:30, o valor da entrada é de R$ 10,00 e o 
estacionamento é grátis. Vale a pena conhecer um pouco da nossa 
historia, época das aeronaves com motores radiais, aproveitem e 
conheça. Duvidas entre em contato conosco. 
Veja através do link um pouco do museu, e venha  conhecê-lo: 
 
Link: https://youtu.be/0fkW7AUc7GQ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/0fkW7AUc7GQ


 

 

18* Guaxupé Aerofest 
 

 
 

O Tradicional Guaxupé Aerofest edição de numero 18, aconteceu 

no dia 02 de junho de 2019 com uma novidade, a presença da 

Esquadrilha da Fumaça. O evento contou com a presença de pára-

quedistas, vôos panorâmicos de Helicóptero (R-44) e presença de 

varias aeronaves, mas a atração principal foi o C-97 do Esquadrão 

Guará que estava de apoio da Esquadrilha da Fumaça. 

Acompanhe através do link abaixo como foi esta edição 2019: 

 

Link: https://youtu.be/gt3QoNijXOU  

 

 

https://youtu.be/gt3QoNijXOU


 

 

Passeio de Balão 
Tambaú – SP 

 

 
 
A AFAC em parceria com a Volo Balonismo e a Prefeitura Municipal 
de Tambaú, levou aos moradores esse espetáculo, o balonismo. 
Este evento aconteceu entre os dias 25 e 26 de Maio e embelezou 
o céu de Tambaú, no interior de São Paulo. Veja no link abaixo um 
pouco deste espetáculo:  
Link: https://youtu.be/xc537R6oYts  
 

 

 

https://youtu.be/xc537R6oYts


 

 

Demonstração da Esquadrilha da Fumaça 

Santa Rita do Passa Quatro SP 

 

 
 

A Esquadrilha da Fumaça se apresentou no dia 22 de Maio de 2019 
na cidade paulista de Santa Rita do Passa Quatro, com um publico 
estimado de 3500 pessoas e um céu de Brigadeiro, a demonstração 
foi um espetáculo. Confira como foi através do link abaixo. Fumaça Já! 
Link: https://youtu.be/XZrw4qJ8nDM  
 

 

 

 
 

https://youtu.be/XZrw4qJ8nDM


 

 

2* Festival de Balonismo. 
                           Leme – SP 
 

 
 

Entre os dias 18 e 19 de Maio de 2019, foi realizado na cidade 

paulista de Leme, o 2* Festival de Balonismo. A AFAC esteve 

presente no dia 18, onde a meteorologia não ajudava muito, existia 

varias nuvens carregadas , mesmo assim as 16:15 os balões 

começaram a serem inflados e as 16:30 o primeiro decolou, após 

isso com mais dois balões sendo inflados a chuva chegou e 

interrompeu o evento, conforme você poderá vem no link abaixo: 

Link: https://youtu.be/AIgdbDLJ2_o  

 

 

 

https://youtu.be/AIgdbDLJ2_o


 

 

Agrishow 2019 

 

Aconteceu entre os dias 29 de abril a 03 de Maio a Feira 
Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, conhecida por 
Agrishow, e a AFAC foi conferir o que de tecnológica esta sendo 
oferecido para a agricultura na área da aviação, e como já era de se 
esperar, as novidades vem através dos mais modernos Drones, 
que já começam a ser usados nas lavouras. Acompanhe um pouco 
através das fotos e do Link do vídeo em nosso canal do Youtube: 

Link: https://youtu.be/AymxkW5ipYc  

 

 

 

https://youtu.be/AymxkW5ipYc


 

 

Sun and Fun 2019 

 
Aconteceu na Florida EUA, a edição da Sun and Fun 2019, nos dias 
02 a 07 de Abril, a AFAC esteve presente nos dias 05 e 06 e traz a 
você um pouco de como foi o evento, acesse o link abaixo e veja a 
Sun and Fun 2019. 

Link: https://youtu.be/S08TIXEWT_s  

  

  

https://youtu.be/S08TIXEWT_s


 

 

Demonstração da Esquadrilha da 

Fumaça em Mococa SP 

 
A Esquadrilha da Fumaça realizou no dia 17 de Março de 2019 a 

demonstração de numero 3855 na cidade paulista de Mococa, onde 

por volta das 15:00 o tempo não era dos melhores, porem as 16:30 

quando deu-se inicio a demonstração o tempo já era de sol o que 

proporcionou uma demonstração maravilhosa ao publico presente, 

conforme você pode ver no link abaixo: 

Link: https://youtu.be/3u0X6t9UcyA  

 

 

https://youtu.be/3u0X6t9UcyA


 

 

Treinamento de Paramotor em 

 Casa Branca SP 

 
Entre os dias 13 e 17 de Março de 2019 uma equipe de Paramotor 

efetuou alguns treinamentos sobre a cidade de Casa Branca SP, 

onde o intuito desse treinamento era de observar o local para que 

em julho seja realizado o Campeonato Brasileiro de Paramotor na 

cidade. Através do Link abaixo você poderá acompanhar um pouco 

desse Treinamento. 

Link: https://youtu.be/insNEYRmMDo  

 

https://youtu.be/insNEYRmMDo


 

 

Spotter Aeroporto Internacional de 

Viracopos, Campinas SP (SBKP) 

 

No dia 12 de Março a AFAC esteve de passagem pela cabeceira 33 
do Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas 
SP, aproveitamos para fazer algumas fotos onde pode-se observar 
a decolagem do MD-11 da Lufthansa Cargo, e algumas operações 
das aeronaves E-190, A-320 e o ATR-72 da Azul Linhas Aéreas. 
Abaixo você encontra algumas fotos e o link do vídeo para ver as 
operações.  
Link: https://youtu.be/ZqMd6a7Cg2c   
 

 

 

https://youtu.be/ZqMd6a7Cg2c


 

 

Fokker 100 PR-OAF 

 

Realizando seu primeiro vôo em 02 de setembro de 1992, o Fokker 100 da 
Avianca de matrícula PR-OAF teve sua trajetória encerrada no dia 28 de 
março de 2015, em decorrência de um possível problema hidráulico o que 
obrigou o comandante, Eduardo Verly, a realizar um pouso de nariz no 
aeroporto internacional de Brasília. 

ENTENDA O ACIDENTE. 
Dia 28 de Março de 2015 o vôo O66393 (PR-OAF) partindo de Petrolina 
(PE) com destino a Brasília declara emergência às 17h05minh, horário de 
Brasília, com a indicação de que havia perdido uma linha hidráulica, os 
instrumentos da cabine sinalizavam que o trem de pouso de nariz não 
havia baixado e travado, o comandante decidiu por fazer uma orbita de 50 
minutos até reduzir a quantidade de combustível em seus tanques.  
 

 

 

 

 

O QUE VAI ACONTECER COM PR-OAF 
 

A aeronave tocou a pista em 

Brasília às 17h55minh e 

permaneceu ali por duas 

horas.Vale lembrar que o relatório 

final do Cenipa ainda não foi 

concluído e por isso a real causa 

do acidente ainda não foi 

esclarecido. 

 

Aeronave se encontra no hangar da empresa no 

Aeroporto de Brasília DF 



 

 

Próximo de completar 4 anos do ocorrido que retirou o PR-OAF dos céus, 

a aeronave continua no hangar da Avianca, na época proprietária do 

equipamento, ela que atualmente encontra-se sem o motor esquerdo, o 

número 01, faltando algumas partes de sua fuselagem, como próximo do 

estabilizador vertical e também próximo a asa, fruto de procedimentos 

feitos paraconseguir enviar em perfeito estado de uso os outros 13 

modelos para a Austrália, onde hoje voa pela Qantas link, divisão regional 

da Qantas. Foi especulado na época que o Fokker 100 não tinha mais 

condições de voar por ter empenado parte de sua estrutura, mas a AFAC 

apurou que na verdade o  avião está apto para o vôo, sendo necessário 

apenas realizar os reparos necessários. Infelizmente isso não irá acontecer 

pois a atual proprietário, a seguradora que indenizou a Avianca, irá 

desmonta-ló assim que as investigações do Cenipa forem concluídas, 

encerrando assim sua vida útil. 

 

 
 

 

 



 

 

ACOMPANHE A TRAJETÓRIA DO PR-OAF 
Com sua fabricação finalizada em 1992, o avião de série: 11415, modelo: 
F28MK0100, popularmente conhecido por Fokker 100 teve seu primeiro 
vôo realizado em 02 de Setembro de 1992 na época com a matrícula de 
teste PH-EZL. Em 03 de Outubro de 1992 ele foi entregue à American 
Airlines (maior cliente do Fokker 100 com quase 100 unidades) agora com 
o prefixo N1436D, vôo por muitos anos pela companhia até ser estocado e 
por fim vendido para a Oceanir/Avianca. Chegando ao Brasil em 01 de 
Fevereiro de 2006 o agora PR-OAF, juntamente com outros 14 aviões do 
mesmo modelo passam a incorporar a frota da empresa. Antes do 
incidente que o retirou dos céus o OAF teve outros dois incidente de 
natureza grave. Em 11 de Julho de 2008, seis segundos após pousar na 
pista de Guarulhos o avião teve os 4 pneus do 
trem de pouso principal estourados, segundo o relatório final do Cenipa o 
uso excessivo dos freios por parte da tripulação técnica foi a principal 
causa do incidente e em 22 de Janeiro de 2012 um curto circuito na cabine 
de comando obriga a aeronave  a retornar ao aeroporto internacional de 
Brasília de onde acabara de decolar. 
 

 

 

 

Matéria produzida por:  Dheyvit Santos 

 

Através do link abaixo 

você poderá acompanhar 

na integra todas as fotos 

da aeronave que 

permanece no hangar da 

empresa no Aeroporto 

Internacional de Brasília. 

Acesse o Link: 

 

https://youtu.be/J-

CeevOTiGs  

https://youtu.be/J-CeevOTiGs
https://youtu.be/J-CeevOTiGs


 

 

Aproximação para pista 09R Aeroporto 

Internacional de Guarulhos SP 

 

No dia 14 de janeiro de 2019 a AFAC esteve hospedada no hotel 

Monaco em Guarulhos SP, e da janela do quarto pode observar 

algumas aproximações para pista 09R do Aeroporto Internacional 

de Guarulhos em SP, e trás através de algumas fotos e vídeos um 

pouco dessas aproximações, em especial o pouso do 747 da 

Lufthansa coma pintura retro, acesse o link  abaixo e veja as 

aproximações. 

Link: https://youtu.be/xBMm6VvbW1Q  

 

 

 

https://youtu.be/xBMm6VvbW1Q


 

 

Link de Vídeos que não entraram como matéria 

+ Pouso Boeing 767 pintura TAM Cargo no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre 

PA. 

Link: https://youtu.be/NDNfkRoI4_k  

 

+ IX Broa Fly-in 2007 

Link: https://youtu.be/r3_Jo_34GwQ  

 

+ Aeroporto Internacional de Campinas – Viracopos (SBKP) 

Link: https://youtu.be/0Iwp_DSVxqM  

 

+ Esquadrilha da Fumaça, A-29 retorno de treinamento. 

Link: https://youtu.be/Tb4kF-2c9-E  

 

+ Aeroclube de Pirassununga. 

Link: https://youtu.be/w3boRjHkjCU  

 

+ #TBT Aeroclube de Jundiaí 2011 

Link: https://youtu.be/Xrp69lMBiBo  

 

+ #TBT BEM Brasilia E-120 da Extinta Oceanair 

Link: https://youtu.be/UMaRF8UKdc8  

 

+ #TBT Expo Aéreo Brasil 2003 

Link: https://youtu.be/btLJO_BRB_s  

 

+ Decolagem e Pouso Aeroporto de Jundiaí, Aeronave Cirrus Sr 20 

Link: https://youtu.be/12ZvMrFoF9k  

https://youtu.be/NDNfkRoI4_k
https://youtu.be/r3_Jo_34GwQ
https://youtu.be/0Iwp_DSVxqM
https://youtu.be/Tb4kF-2c9-E
https://youtu.be/w3boRjHkjCU
https://youtu.be/Xrp69lMBiBo
https://youtu.be/UMaRF8UKdc8
https://youtu.be/btLJO_BRB_s
https://youtu.be/12ZvMrFoF9k


 

 

 

+ Aeroporto Internacional de Brasilia 

Link: https://youtu.be/hJANM6SBKio  

 

+ Pouso e Decolagem Hércules C-130 Ribeirão Preto SP 

Link: https://youtu.be/YCMc-74xr-I  

 

+ #TBT Portões Abertos AFA 2002/2003 

Link: https://youtu.be/Oy8_MUMmaS0  

 

+ Acionamento Robson R-22 

Link: https://youtu.be/BUFu0wEYQhc  

 

+ Experimental Day 2019 

 Link: https://youtu.be/TrXaD6zBGFk  

 

+ Aeronave T-25 Universal ( Tangão) 

Link: https://youtu.be/iL-ZuZ2NxbI  

 

+ Campeonato de Acrobacia Aérea 2008 

Link: https://youtu.be/AfbND7PNfEQ  

 

+ Embraer 50 Anos. 

Link: https://youtu.be/fk3AMCG7USk  

 

+ Aeroporto de Congonhas 

Link: https://youtu.be/kw131sLiIVw  

https://youtu.be/hJANM6SBKio
https://youtu.be/YCMc-74xr-I
https://youtu.be/Oy8_MUMmaS0
https://youtu.be/BUFu0wEYQhc
https://youtu.be/TrXaD6zBGFk
https://youtu.be/iL-ZuZ2NxbI
https://youtu.be/AfbND7PNfEQ
https://youtu.be/fk3AMCG7USk
https://youtu.be/kw131sLiIVw


 

 

 

+ KC-390 PT-ZNG 

Link: https://youtu.be/bqI0yQGxnVU  

 

+ Pegasus H-50 

Link: https://youtu.be/wblS_ZjNVaU  

 

+ Aeroporto de Ribeirão Preto SP 

Link: https://youtu.be/acfuHsnzl40  

 

+ ATR 72-600 da Passaredo Linhas Aéreas 

Link: https://youtu.be/OamN8vs15MI  

 

+ Cmt Villela Extra 330 Portões Abertos AFA 2019 

Link: https://youtu.be/RGvOhhdrdQ4  

 

+ Demonstração da Esquadrilha da Fumaça em Serrana SP 

Link: https://youtu.be/-F-1q26qhgU  

 

+ SINDAG – Portões Abertos AFA 2019 

Link: https://youtu.be/PE0cSgsjvec  

 

 

Obrigado por nos seguir! 

https://youtu.be/bqI0yQGxnVU
https://youtu.be/wblS_ZjNVaU
https://youtu.be/acfuHsnzl40
https://youtu.be/OamN8vs15MI
https://youtu.be/RGvOhhdrdQ4
https://youtu.be/-F-1q26qhgU
https://youtu.be/PE0cSgsjvec
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