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AVIAÇÃO NAVAL

Prezados leitores, 

Nesta edição da “Macega Digital”, trago os principais acontecimentos 

da nossa Aviação Naval durante o mês de fevereiro. Como destaque, 

apresento a participação do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego 

Geral na Operação Escudo Yanomami, integrando o Comando Operacional 

Conjunto Amazônia. Ao todo já foram entregues mais de 119 cestas 

básicas à população indígena no local. A revista conta ainda 

com uma série de matérias da participação da Aviação Naval 

durante a Aspirantex/2023.

Boa Leitura!
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2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral participa da Operação Aspirantex/2023.

1° Esquadrão de Aeronaves Remotamente Pilotadas participa da Aspirantex/2023.

BAeNSPA ingressa no Mercado Livre de Energia.

Complexo Aeronaval recebe a visita do Adido Naval dos Estados Unidos da América no Brasil.

Controladores de voo da BAeNSPA são treinados em simulador de tráfego aéreo na FAB.

CIAAN realiza Aula Inaugural do Curso de Aperfeiçoamento em Aviação para Ociais.

Boas-vindas à Turma 1/2023 do Curso de Aperfeiçoamento de Aviação para Ociais.

Comando da Força Aeronaval recebe a visita de integrantes da SOAMAR Lagos.

Alunos da Universidade Federal de Itajubá concluem estágio supervisionado no GAerNavMan.

Comando da Força Aeronaval recebe o Secretário-Geral da Marinha. 

Núcleo de Assistência Social do Comando da Força Aeronaval promove Palestra em parceria com a
Operação Lei Seca.

2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral realiza o lançamento de Paraquedistas. 

Comando da Força Aeronaval realiza Cerimônia de Transmissão do Cargo de Chefe de Estado-Maior.

Núcleo de Assistência Social do Comando da Força Aeronaval realiza palestra de Divulgação dos
Serviços para a Tripulação do Complexo Aeronaval.

HÁ 106 ANOS...

NO AR, OS HOMENS DO MAR.

Augusto José da Silva Fonseca Junior
Contra-Almirante

Comandante da Força Aeronaval
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Marinha Oficial no Instagram.

Marinha Oficial no Facebook.

AVIAÇÃO NAVAL NAS REDES
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2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral participa da Operação Escudo Yanomami 2023.
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1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte realiza apoio a instrução de qualicação em
Evacuação Aeromédica.

Exercício de Adestramento dos Tripulantes Aéreos de Resgate com o NApOc Iguatemi.

1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte realiza transporte de carga
 externa durante a Operação “YANOMAMI”.
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Qual icação e Requa-
licação de Pouso a Bordo 
(QRPB) diurno, QRPB notur-
no assistido por Óculos de 
Visão Noturna (OVN), exer-
cício de inltração de ele-
mentos de operações espe-
ciais por “Fast Rope” junto 
a o s  m i l i t a r e s  d o 
Grupamento de Mergu-
l hado re s  de  Comba te 
(GRUMEC), além da execu-
ção de forma pioneira de 
operações de esclarecimen-
to diurno e noturno com a 

aeronave N-4102, versão 
operacional dos meios 
aeronavais incorporadas à 
MB no contexto do Projeto 
H-XBR.

Adicionalmente, esta 
importante comissão contou 
com a participação direta 
dos Aspirantes da Escola 
Naval (EN) nas diversas 
atividades operativas e de 
rotina dos navios e dos 
Destacamentos Aéreos 
Embarcados, contribuindo 
para a escolha de opção de 
Corpo dos futuros Ociais 
de nossa Marinha.

2º Esquadrão de 

OHelicópteros de 
Emprego Geral 

participou da Operação 
Aspirantex/2023, na área 
marítima compreendida 
entre os estados do Rio de 
Janeiro e de Santa Catarina, 
com uma aeronave UH-15A 
e uma aeronave AH-15B, 
embarcadas no Navio-
Aeródromo Multipropósito 
“Atlântico”, entre os dias 16 
de janeiro e 01 de fevereiro.

Durante a Comissão, 
foram realizados voos de 
adestramento voltados à 

2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral participa
 da Operação Aspirantex/2023
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adquirido pela Marinha do 
Brasil, como o seu emprego 
em Inteligência, Vigilância e 
Reconhecimento e as princi-
pais vantagens de um 
S is tema de Aeronaves 
Remotamente Pilotadas, 
como sua grande autono-
mia, economia e alcance.

Os Aspirantes puderam 
conhecer o equipamento 
lançador e também a aero-
nave RQ-1 “ScanEagle”.

1° Esquadrão de 

OAeronaves Remo-
tamente Pilotadas 

(EsqdQE-1) participou, pela 
primeira vez, a bordo do 
Navio-Aeródromo Multi-
propósito “Atlântico”, da 
Aspirantex/2023.

Os militares do Esqua-
drão apresentaram aos 
Aspirantes da Escola Naval 
(EN) o Sistema ScanEagle, e 
abordaram aspectos rele-
vantes sobre o novo sistema 

1° Esquadrão de Aeronaves Remotamente Pilotadas
participa da Aspirantex/2023
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AS PRINCIPAIS VANTA-

GENS DE UM SISTEMA
 DE AERONAVES 

REMOTAMENTE 

PILOTADAS, COMO 
SUA GRANDE 

AUTONOMIA, ECONOMIA 

E ALCANCE



da BAeNSPA, iniciado em 

março de 2022, foi dividido 

em cinco etapas: Estudo de 

viabil idade econômico-

nanceiro, aquisição de 

energia mediante processo 

de licitação, renúncia do 

contrato com a concessioná-

ria local, adequação do 

Sistema de Medição para 

Faturamento (SMF) e adesão 

a  Câmara  de  Comer-

cialização de Energia Elé-

trica (CCEE).

Dentre as vantagens 

oferecidas neste modelo, 

estão a não aplicação de 

custo adicional com bandei-

ras tarifárias, maior previsi-

bilidade na conta de ener-

gia, sustentabilidade e 

redução de custos com 

energia elétr ica. Além 

disso, no ACL, a energia 

adquirida é do tipo incenti-

vada, proveniente de gera-

dores de fontes renováveis, 

como solar, eólica, biomas-

sa e de pequenas centrais 

hidroelétricas.

Com os valores ofertados 

pela primeira colocada, a 

estimativa é uma redução 

de cerca de 20% em gastos 

com energia elétrica duran-

te o período do contrato, se 

comparado com os valores 

praticados no mercado 

cativo, atendido pelas 

concessionárias.

Base Aérea Naval de 

ASão Pedro da Aldeia 

(BAeNSPA) ingres-

sou, desde o dia 1º de feve-

reiro, no Mercado Livre de 

Energia, ambiente no qual 

grandes consumidores 

escolhem seu fornecedor de 

energia. No Ambiente de 

Contratação Livre (ACL), a 

BAeNSPA desvincula-se do 

Ambiente de Contratação 

Regulado, modelo em que a 

energia elétrica consumida 

é adquirida diretamente da 

concessionária local, e 

passa a ser livre para adqui-

rir energia elétrica de qual-

quer fornecedor do País.

O processo de migração 

BAeNSPA ingressa no Mercado Livre de Energia
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de Aviões de Interceptação e 
A t a q u e  ( E s q d V F- 1 ) ,  o 
Simulador de Voo Tático 
Operacional do SH-16, 
“Seahawk”, localizado no 
Cent ro de Ins t rução e 
Adestramento Aeronaval 
Almirante José Maria do 
Amaral Oliveira (CIAAN), 
além do 1º Esquadrão de 
Aeronaves Remotamente 
Pilotadas (EsqdQE-1) e do 1º 
Esquadrão de Helicópteros 
Antissubmarino (EsqdHS-1).

 Na ocasião, ambos os 
representantes tiveram a 
oportunidade de estreitar 
laços e discutir assuntos 
relacionados à Aviação 
Naval de ambos os países. A 
visita também serviu para 
que a representação ameri-
cana pudesse conhecer um 
pouco mais sobre as carac-
terísticas e os costumes que 
contribuem para a forma-
ção da cultura organizacio-
nal da nossa Instituição.

Complexo Aero-

Onaval recebeu a 
visita, no dia 06 de 

fevereiro, do Adido Naval 
dos Estados Unidos da 
América (EUA) no Brasil, 
Capitão de Mar e Guerra 
Barnet Harris e sua comitiva.
 O Comandante da Força 
A e r o n a v a l ,  C o n t r a -
Almirante Augusto José da 
Silva Fonseca Junior rece-
beu o Adido Naval dos EUA 
que visitou o 1º Esquadrão 

Complexo Aeronaval recebe a visita do Adido Naval dos
Estados Unidos da América no Brasil
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Os principais objetivos do 
treinamento, realizado por 
controladores de voo do 
APP-Aldeia (Controle por 
Aproximação) da BAeNSPA, 
foram Identicar situações 
como emergência aeronáu-
tica, degradação do sistema 
de controle de tráfego aéreo, 
falha de comunicações, 
interferência ilícita (seques-
tro de aeronave em voo), 
operação com aeronave 
presidencial, prioridade 
para transporte de enfermos 
e órgãos vitais, abertura de 
setor por alta demanda de 
uxo de voos, alijamento de 

combustível, ameaça de 
bomba, controle em língua 
inglesa, combustível míni-
mo em voo, dentre outros.

Ao término das simula-
ções, foi possível vericar 
aumento nítido do preparo 
dos  Cont ro ladores  de 
Tráfego Aéreo (ATCO) em 
situações atípicas, incre-
mentando, assim, a segu-
rança da Aviação a partir do 
gerenciamento do espaço 
aéreo no que diz respeito à 
percepção e correção de 
conitos ATC (Controle de 
Tráfego Aéreo).

partir da iniciativa de 

Ainteroperabilidade 
com a Força Aérea 

Brasileira (FAB), a Marinha 
do Brasil, por intermédio da 
Base Aérea Naval de São 
Pedro da Aldeia (BAeNSPA), 
realizou, durante seis sema-
nas, treinamento em simu-
lador de tráfego aéreo nas 
instalações do Instituto de 
Controle do Espaço Aéreo 
(ICEA), em São José dos 
Campos (SP), em cumpri-
mento ao Programa de 
Atividades e Emprego dos 
Laboratórios de Simulação 
(PAELS).

Controladores de voo da BAeNSPA são treinados
em simulador de tráfego aéreo na FAB
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CIAAN realiza Aula Inaugural do Curso de
 Aperfeiçoamento em Aviação para Oficiais

FEVEREIRO 08

Aeronáutica da Marinha, 
Contra-Almirante Emerson 
Gaio Roberto, proferiu uma 
palestra sobre a Aviação 
Naval, contando a sua 
história e perspectivas, além 
dos detalhes da carreira do 
Aviador Naval.

A palestra contou com a 
presença do Comandante 
da Força Aeronaval, Contra-
Almirante Augusto José da 
Silva Fonseca Junior, dos 
Titulares das Organizações 
Mil i tares subordinadas, 

além de Ociais Aviadores 
Navais, Médicos, Psicólogos 
de Aviação e Ociais de 
outros quadros que servem 
no Complexo Aeronaval de 
São Pedro da Aldeia.

Centro de Instru-

Oção e Ades t ra-
mento Aeronaval 

Almirante José Maria do 
Amaral Oliveira (CIAAN) 
realizou, no dia 09 de feve-
reiro, a tradicional Aula 
Inaugural do Curso de Aper-
feiçoamento em Aviação 
para Ociais (CAAVO) 
Turma 1/2023, marcando o 
início das atividades curricu-
lares para os doze Ociais 
Alunos matriculados. 

Na ocasião, o Diretor de 



Boas-vindas à Turma 1/2023 do Curso
 de Aperfeiçoamento de Aviação para Oficiais
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Centro de Ins -

Ot rução e Ades -
t ramento Aero-

naval Almirante José Maria 
do Amaral Oliveira (CIAAN) 
realizou, no dia 09 de feve-
reiro, as boas-vindas à nova 
turma do Curso de Aperfei-
çoamento em Aviação para 
Ociais (CAAVO) Turma 
1/2023, formada por doze 
Ociais Alunos. 

O tradicional evento 
contou com a presença de 
todos os Ociais das treze 
Organizações Militares do 
Complexo Aeronaval de 
São Pedro da Aldeia e foi 
realizado no salão principal 
da Associação Recreativa, 
Esportiva e Social (ARES) 
Casa da Praia (CPC) com 
objetivo de demonstrar aos 
novos Ocias Alunos a 

integração e o companhei-
rismo vivenciado entre os 
militares da Macega. Na 
ocasião ainda, os futuros 
Aviadores Navais conhece-
ram os lemas e brados das 
Organizações Mil i tares 
subordinadas ao Comando 
da Força Aeronaval (Com-
ForAerNav).



pios da Região dos Lagos do 
Rio de Janeiro. 

Desde a sua criação, a 
associação participa dos 
eventos alusivos às come-
morações da Aviação Naval, 
representando a sociedade 
civil e divulgando não só 
mentalidade marítima, mas 
também as atividades do 
Complexo Aeronaval de São 
Pedro da Aldeia.

Estiveram presentes o 
Presidente da SOAMAR 
La g o s ,  S e n h o r  Pe d r o 
Guenes, Vice-Presidente 
Paulo Senra e o Senhor 
Cristiano Cavalcante de 
Oliveira da SubProcura-
doria-Geral do Município 
de Armação dos Búzios, 
agraciado com a Medalha 
Amigo da Marinha.

Comandante da 

OForça Aeronaval, 
Contra-Almirante 

Augusto José da Si lva 
Fonseca Junior, recebeu a 
visita de integrantes da 
Soc iedade  Amigos  da 
Marinha (SOAMAR-Lagos), 
no dia 10 de fevereiro.

A SOAMAR Lagos é uma 
instituição sem ns lucrati-
vos que abrange os municí-

Comando da Força Aeronaval recebe a visita
de integrantes da SOAMAR Lagos
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Alunos da Universidade Federal de Itajubá concluem
 estágio supervisionado no GAerNavMan
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Treinamento de Escape para 
Aeronaves Submersas), no 
Cent ro de Ins t rução e 
Adestramento Aeronaval 
(CIAAN), e uma visita guiada 
ao Museu da Aviação Naval.

Como parte das ativida-
des, foram desenvolvidos os 
seguintes projetos de enge-
nharia: Troca das buchas 
bipartidas localizadas no 
"tting" do estabilizador 
hor izontal  presente no 
"Pylon" das ANV SeaHawk 
(SH-16) e o Projeto e desen-
volvimento das cabeças do 
kit de dobragem de pás das 
ANV Super Lynx (AH-11B). 
Estes projetos possibilitaram 
que os alunos aplicassem 
seus conhecimentos adquiri-

dos durante a graduação 
sob supervisão de um enge-
nheiro mecânico aeronáuti-
co do GAerNavMan. 

O evento em tela é fruto 
de um trabalho de parceria 
que vem trazendo bons 
resultados para Marinha do 
Brasil e a UNIFEI. Ressalta-
se que os projetos propostos 
representam estudos reais 
com aplicação direta na 
Aviação Naval, permitindo 
o incremento na capacita-
ção técnica da Divisão de 
Engenharia e autonomia 
nas manutenções, reetindo 
diretamente na redução de 
custos em aquisição e repa-
ros de componentes de 
aviação.

o dia 10 de feverei-

Nro,  nove a lunos 
per tencen tes  ao 

último ano do curso de 
Engenha r ia  Mecân i ca 
Aeronáutica da Univer-
sidade Federal de Itajubá 
(UNIFEI) concluíram o está-
gio supervisionado pelo 
Grupo Aéreo Naval de 
Manutenção (GAerNav-
Man). A conclusão do está-
gio foi  pres idida pelo 
Comandante da Força 
A e r o n a v a l ,  C o n t r a -
Almirante Augusto José da 
Silva Fonseca Júnior, e con-
tou ainda com a presença 
do Comandante do Gaer-
NavMan, Capitão de Mar e 
Guerra Guilherme Conti 
Padão, Ociais do Corpo de 
Engenhei ros  e  demais 
Chefes de Departamento do 
Grupo Aéreo Naval de 
Manutenção.

Durante o estágio, os 
alunos acompanharam as 
atividades de manutenção 
d e s e n v o l v i d a s  p e l o s 
Projetos, ocinas e Divisão 
de Laboratórios do Grupo 
Aéreo, além de realizarem 
visitas aos Esquadrões do 
Complexo Aeronaval, aos 
simuladores do SH-16 e AF-
1 e a UTEPAS (Unidade de 



D u r a n t e  a  v i s i t a ,  o 
Almirante Campos partici-
pou do voo A-1 do Estagio 
Básico em Asas Rotativas 
( E B A R )  d o  C u r s o  d e 
Aperfeiçoamento em Avia-
ção para Ociais (CAAVO). 
A l ém  d i s s o ,  v i s i t ou  o 
Simulador de Voo Tático 
Operacional do SH-16 
“Seahawk”, localizado no 

Centro de Ins trução e 
Adestramento Aeronaval 
Almirante José Maria do 
Amaral Oliveira (CIAAN).

Na ocasião, o SGM foi 
agraciado com a entrega do 
Diploma Aviador Naval 
Honorário e sua visi ta 
marca sua Despedida do 
Serviço Ativo da Marinha.

Comandante da 

OForça Aeronaval, 
Contra-Almirante 

Augusto José da Si lva 
Fonseca Junior, recebeu, no 
dia 13 de fevereiro, a visita 
do Secretário-Geral da 
Marinha (SGM), Almirante 
de  E squadra  Marce lo 
Francisco Campos.

Comando da Força Aeronaval recebe
 o Secretário-Geral da Marinha
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salientou que a ingestão de 
qualquer quantidade de 
álcool é suciente para 
prejudicar a direção e que a 
utilização do transporte 
público, aplicativos e táxis se 
apresenta como a melhor 
alternativa para a locomo-
ção após o consumo de 
bebidas alcoólicas.

A palestra contou com a 
participação direta dos 
militares. A interação se deu 
através da realização do 
teste de bafômetro, uso de 
óculos simulador dos sinais 
de alcoolemia num circuito 
interativo e pelo intermédio 
de esclarecimentos de dúvi-
das correlatas ao tema. A 
condução das atividades 
interativas atingiu o objeti-
vo, possibilitando experiên-
cias práticas dos efeitos 
negativos de dirigir após 
consumir bebida alcoólica.

A abordagem com pro-
moção de eventos de cará-
ter educativo faz parte do 
cuidado para propiciar a 
elevação da qualidade de 
vida de nossos militares, 
tornando-os inclusive multi-
plicadores de conhecimen-
to, junho à família naval.

Núcleo de Assistência Social do Comando da Força Aeronaval
promove Palestra em parceria com a Operação Lei Seca
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Esp, totalizando 302 milita-
res e servidores civis, tiveram 
a oportunidade de ouvir e 
rever os conceitos em torno 
da temática.

A equipe da Operação Lei 
Seca, compostas pelo Sr. 
Wallace, Chefe de Equipe, e 
pelos agentes Wellington, 
Júlio e Flávio, alertou sobre 
as consequências da combi-
nação da direção e do con-
sumo de bebida alcoólica, e 
ressaltou a importância da 
colaboração de todos na 
promoção do trânsito mais 
seguro. Além disso, a equipe 

núcleo de Assis-

Otência Social (NAS) 
do Comando da 

Força Aeronaval (ComFor-
AerNav) promoveu, no dia 
14 de fevereiro, uma pales-
tra em parceria com a 
Operação Lei Seca. A ativi-
dade abordou o funciona-
mento da referida Ope-
ração em relação à legisla-
ção, scalização e educa-
ção dos usuários do Sistema 
Nac iona l  de  Trâns i to . 
Representantes das tripula-
ções do Complexo e OM 
apoiadas e alunos do C-



objetivo elevar o nível de 
adestramento da tropa de 
Operações Especiais no 
método de inltração por 
salto livre a 10.000 pés de 
altitude. Tal adestramento 
permitiu aprimorar a capaci-
dade operacional das uni-
dades envolvidas, habilitan-
do pilotos e tripulantes da 

Unidade Aérea, além de 
membros da equipe de 
operações especiais, a 
real izarem a elevação 
operacional deste método 
de inltração. Ao todo, 
foram realizados 6 lança-
mentos pela aeronave N-
7202, sendo 78 militares 
lançados.

2º Esquadrão de 

OHelicópteros de 
Emprego Geral 

realizou o lançamento de 
Paraquedistas no Batalhão 
de Operações Especiais de 
Fuzileiros Navais (BtlOp-
EspFuzNav), no dia 14 de 
fevereiro.

A missão tinha como 

2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral
realiza o lançamento de Paraquedistas
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(FN) Jonathan Sidney da Silva. 
A solenidade foi presidida 

pelo Comandante da Força 
Aeronaval, Contra-Almirante 
Augusto José da Silva Fonseca 
Junior, e contou com a presen-
ça do Almirante de Esquadra 
(Ref) Rayder Alencar da 
Silveira, do Contra-Almirante 
(FN) Elson Luiz de Oliveira 

o dia 15 de feverei-

Nro, foi realizada a 
C e r i m ô n i a  d e 

Transmissão do Cargo de 
Chefe de Estado-Maior do 
Comando da Força Aero-
naval. O Capitão de Mar e 
Guerra Bruno Tadeu Villela 
t ransmit iu o cargo ao 
Capitão de Mar e Guerra 

 Comando da Força Aeronaval realiza Cerimônia
 de Transmissão do Cargo de Chefe de Estado-Maior

Góis,  Comandante da 
Tropa de Reforço, e repre-
sentante do Comando-
G e r a l  d o  C o r p o  d e 
Fuz i l e i ro s  Nava i s ,  do 
Capitão de Mar e Guerra 
(Ref) Fernando Antonio Rosa 
Sindeaux, além de familia-
res do novo Chefe de 
Estado-Maior.



atuações dos prossionais 
da Assistência Social, bem 
como as formas de acesso 
ao Serviço.

Em um segundo momen-
to, os Subociais-Mores e os 
Elementos de Ligação pre-
sentes receberam informa-
ções sobre a assistência 
social na Marinha, o traba-
lho multiprossional do 
NAS, as competências de 
suas participações e atua-
ções enquanto facilitadores 
do acesso ao serviço e multi-
plicadores das atividades 

propostas pela assistência, 
de modo a promover a 
disseminação de informa-
ções e a sensibilização 
sobre o trabalho proposto 
junto às suas OM.

Essas ações reforçam o 
compromisso social da 
Marinha de propagar a 
Assistência Social como 
ferramenta primordial para 
a gestão de pessoal, por 
meio dos projetos, ações, 
benefícios e serviços socio-
assistenciais.

Núcleo de Assis-

Otência Social (NAS) 
do Comando da 

Força Aeronaval (ComFor-
AerNav) promoveu, no dia 
16 fevereiro, palestras de 
divulgação de suas ativida-
des para cerca de 200 
militares, no Auditório da 
Força.

A apresentação abordou 
os diversos Programas, 
Projetos e Ações desenvolvi-
dos, e permitiu à Tripulação 
do Complexo Aeronaval 
conhecer as principais 

Núcleo de Assistência Social do Comando da Força Aeronaval
realiza palestra de Divulgação dos Serviços para

a Tripulação do Complexo Aeronaval
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2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral

 participa da Operação Escudo Yanomami 2023

esde o dia 22 de 

Djaneiro, devido às 
condições de cala-

midade pública - decretada 
pelo Ministério da Saúde – 
ocasionada pela crise sani-

MATÉRIA
DO MÊS 

tária que atingiu as popula-
ções em Terra Yanomami, 
vem sendo desenvolvido na 
reg ião  Yanomami ,  em 
Roraima (RR), uma ação 
conjunta entre as Forças 
Armadas e o Governo 
Federal.

O Ministério da Defesa 
ativou, por meio da Portaria 
n º  7 1 0 ,  o  C o m a n d o 
Operac iona l  Conjun to 
Amazônia (CmdoOpCjAmz) 
para atuar na área do 
Estado de Roraima e na 
po r ção  do  E s t ado  do 
Amazonas incluído na Terra 
Indígena Yanomami.
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O documento traz diretrizes 
na coordenação e no plane-
jamento do emprego das 
Forças Armadas (Marinha 
do Brasil, Exército Brasileiro 
e Força Aérea Brasileira) na 
Operação Escudo Yano-
mami, reforçando as ações 
de enfrentamento da Emer-
gência em Saúde Pública de 

Importância Nacional e de 
combate ao garimpo ilegal 
no Território, em Boa Vista 
(RR). O 2º Esquadrão de 
Helicópteros de Emprego 
Geral (EsqdHU-2) iniciou 
sua participação no dia 16 
de fevereiro utilizando uma 
aeronave UH-15A, trans-
portando cestas básicas 

para a comunidade indíge-
na. 

A aeronave N-7106 está 
cumprindo missões em prol 
d a  O p e r a ç ã o  E s c u d o 
Yanomami, integrando o 
Comando Operacional 
Conjunto Amazônia e ao 
todo já foram entregues 
mais de 119 cestas básicas.
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ESQUADRÕES DISTRITAIS 

Enfermagem que estão 
realizando qualicação em 
Evacuação Aeromédica 
(EVAM).

Na ocasião, os militares 
tiveram a oportunidade de 
conhecer as instalações do 
Esquadrão, as característi-
cas das aeronaves em ope-

1° Esquadrão de 

OHelicópteros de 
Emprego Geral do 

N o r t e  ( E s q d H U - 4 1 ) , 
Organização Militar subor-
dinada ao Comando do 4° 
Distrito Naval, recebeu no 
dia 2 de fevereiro, a visita de 
nove Praças Técnicos em 

1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego
 Geral do Norte realiza apoio a instrução de

qualificação em Evacuação Aeromédica

ração, os procedimentos de 
segurança,  bem como 
tiveram uma apresentação 
sobre os materiais utilizados 
pelo Grupo de Tripulantes 
Aéreos de resgate (GSAR) e 
as atividades desenvolvidas 
por esse pessoal.
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Participaram do exercício 
o 1º Esquadrão de Heli-
cópteros de Emprego Geral 
do Norte (EsqdHU-41), o 
Navio de Apoio Oceânico 
Iguatemi (G-151) e o Grupo 
de Busca e Resgate do 

Comando do 4º Distrito 
Naval (GSAR-Com4ºDN).

O objetivo do adestra-
mento foi simular a inserção 
dos resgatistas e a retirada 
de enfermos com auxílio de 
maca e cesto de resgate de 
navio ou embarcação em 
que se faça necessário, 
através do método Hi-Line. 
Este método facilita a saída 
da aeronave e a posterior 
entrada, além de mitigar a 
tendência de giro do recurso 
utilizado para extração da 
vítima (maca ou cesto).

A aeronave utilizada no 
exercício foi o UH-15, tam-
bém conhec ida  como 
H225M ou Super Cougar, 
operada pelo EsqdHU-41. 
Esta Unidade Aérea tem 
expertise na área de Busca e 
Salvamento, já tendo reali-
zado procedimentos seme-
lhantes aos exercícios em 
situações reais. O EsqdHU-
41 foi criado em 2019 e já 
realizou inúmeros resgates 
desde então, como, por 
exemplo, o resgate da tripu-
lação do Navio Mercante 
Stellar Banner e o salvamen-
to de 6 náufragos na Ilha 
das Flechas, no ano de 
2022.

Comando do 4º 

ODistrito Naval reali-
zou, no dia 15 de 

fevereiro, o exercício de 
E vacuação  Ae roméd i ca 
(EVAM) na Baía de Guajará, 
Estado do Pará. 

Exercício de Adestramento dos Tripulantes
 Aéreos de Resgate com o NApOc Iguatemi

ESQUADRÕES DISTRITAIS 
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1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego
 Geral do Norte realiza transporte de carga

 externa durante a Operação “YANOMAMI”.

ESQUADRÕES DISTRITAIS 
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No dia 28 de fevereiro, a 
aeronave N-7105 realizou o 
transporte de um gerador de 
energia de 1.050 Kg, da 
cidade de Boa Vista para o 
interior da Terra Indígena 
Yanomami, localizado no 
Estado de Roraima. A aero-
nave realizou o transporte 
que durou aproximadamen-
te 2 horas e 30 minutos e 
percorreu um trajeto total de 

1º Esquadrão de 

OHelicópteros de 
Emprego Geral 

do Norte (EsqdHU-41), 
subordinado ao Comando 
do 4º Distrito Naval, parti-
c i p o u  d a  O p e r a ç ã o 
"YANOMAMI”, com uma 
aeronave UH-15, sob o 
Comando Operacional 
C o n j u n t o  A m a z ô n i a 
(CmdoOpCjAmz). 

1 7 7  m i l h a s  n á u t i c a s 
(328Km).

Desta forma, a missão 
rea l i zada em pro l  da 
O p e r a ç ã o  E s c u d o 
Yanomami, entra para a 
História do Esquadrão com 
o transporte de carga exter-
na mais longo de toda a 
história do Esquadrão.
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