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Caríssimos leitores,

Apresento a edição de outubro, do nosso periódico "A Macega - 

Digital". Noticias Operativas sobre a Aviação Naval, assim como, 

cerimônias militares e a nossa presença nas redes sociais da Marinha 

do Brasil. A matéria de destaque deste mês traz a Campanha 

de Preparação em Terra para Pouso em Navio (PTPN) realizada 

pelo 1° Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque, que 

além dos adestramentos, contribui para a para a 

manutenção da cultura de aviação de asa xa na MB;

Boa leitura

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque realiza campanha de preparação
em terra para pouso em navio no Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia

20

18
29

CIAAN realiza 1º Curso Especial de Tripulante Aéreo de Resgate para Busca e Salvamento

CIAAN realiza estágio de sobrevivência no mar e na selva para Alunos do ApAvO

1°Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral realiza apoio à Raia de Tiro 
Almirante Newton Braga de Faria

Complexo Aeronaval de São Pedro da Aldeia participa de Campanha 
de dia das Crianças do Programa Pátria Voluntária

1° Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque realiza transporte 
do Presidente da República

Base Aérea Naval De São Pedro da Aldeia Apoia Operação Saci 2021, do Exército Brasileiro

Grupo Aéreo Naval de Manutenção conclui manutenção de 2° Escalão da aeronave
Esquilo (UH-12) 

1º Esquadrão de Helicópteros de Instrução realiza o Estágio de emprego de 
armamento do CAAvO

1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral realiza Inspeção Naval 
em apoio à Delegacia de Cabo Frio – RJ

1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral participa do XVII Simpósio de
Segurança do Navegador Amador 

Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval José Maria do Amaral Oliveira
realiza cerimônia alusiva ao Dia do Mestre

Militares da Vila Naval de São Pedro da Aldeia recebem título de “PNR padrão”

Concurso de redação sobre a Amazônia Azul premia aluno do PROFESP da BAeNSPA



ACONTECEU NA AVIAÇÃO NAVAL

05ABRIL 03OUTUBRO

Centro de Instru-

Oção e Adestra-
mento Aeronaval 

Almirante José Maria do 
Amaral Oliveira (CIAAN) 
realizou o primeiro Curso 
Especial de Tripulante Aéreo 
de Resgate para Busca e 
Salvamento (C-Esp-TAR-
SAR), voltado para capacitar 
militares a desempenharem 
tarefas atinentes à atividade 
SAR a partir de aeronaves, 
visando à salvaguarda da 
vida humana e o recolhi-
mento de materiais de inte-
resse da MB no mar.

O elevado grau de dificul-
dade para o militar ser 
a p r o v a d o  c o m o  u m  
Tripulante Aéreo de Resgate 
(TAR) pode ser observado 
pela elevada taxa de atrição 
quando, dos 51 candidatos, 

apenas 21 obtiveram êxito 
no processo seletivo, sendo 
que somente sete alunos 
conseguiram formar.

O curso é dividido em 3 
fases, cuja primeira consiste 
na adaptação, onde os 
alunos são submetidos a 
intensa capacitação física 
para a atividade de Busca e 
Salvamento (SAR), e aos 
fundamentos para a realiza-
ção de missões de busca e 
salvamento.

Na segunda fase, conhe-
cida como fase técnica, os 
alunos realizam Salvamento 
Aéreo Aquático, operações 
com guincho na água; 
Salvamento em Altura, que 
contou com apoio do Gru-
pamento de Operações 
Aérea do CBMERJ; Atendi-
mento Pré-Hospitalar para 

Operadores SAR, ministra-
do pelo Centro de Medicina 
Operativa da Marinha; 
além de instruções sobre: 
Equipamentos de Apoio, 
Operações com Aeronaves, 
Sobrevivência, Busca Marí-
tima e Terrestre. Esta fase 
contou com as visitas técni-
cas no SALVAMAR Brasil, no 
3º/8ºGAv da FAB (Esqua-
drão Puma), no Instituto 
Médico Legal e no CIAvEX.

Na terceira fase, ou fase 
operacional, os alunos colo-
cam em prática os conheci-
mentos adquiridos, nos 
exercícios de: busca em am-
biente de selva, pernoite iso-
lado, planejamento e execu-
ção de missão SAR, salva-
mento de múltiplas víti-mas 
e recolhimento utilizando os 
métodos de extração apren-
didos.

CIAAN realiza 1º Curso Especial
de Tripulante Aéreo de Resgate
para Busca e Salvamento
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centro de Instru-

Oção e Adestra-
mento Aero-naval 

Almirante José Maria do 
Amaral Oliveira (CIAAN) 
realizou o treinamento prá-
tico de sobrevivência na 
selva e no mar para os aluos 
do Curso Especial de Apoio 
à Aviação para Oficiais (C-
ESP-ApAvO) e do Curso 
Especial de Psicologia de 
Aviação para Oficiais 
(C-ESP-PAVO).

O treinamento de sobre-
vivência no mar contemplou 
aulas práticas de flutuação, 
natação utilitária, aborda-
gem e embarque em balsa 
salva vidas, salto de plata-
forma e simulador de esca-
pe de aeronaves (UTEPAS) e 
o de sobrevivência na selva 
contemplou aulas práticas 
de confecção de abrigo, 
preparação da área de 
estacionamento, prepara-
ção de armadilhas, primei-

CIAAN realiza estágio de
sobrevivência no mar e na
selva para Alunos do ApAvO
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ros socorros, técnicas para 
se obter água, alimentos e 
fogo. 

Durante a sobrevivência, 
os alunos puderam colocar 
em prática os ensinamentos 
obtidos em um exercício na 
Lagoa de Araruama e na 
mata localizada na Estação 
Radiogoniométr ica da 
Mar inha em Campos 
Novos.
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O emprego da aeronave 
na região é fundamental 
devido à dificuldade de 
acesso ao local. O translado 
para a Ilha de Alcatrazes e 
para o Farol da Ponta do Boi 
em Ilha Bela (SP) ocorreu no 
período de 25 a 30 de 
setembro

CIAAN realiza 1º Curso Especial
de Tripulante Aéreo de Resgate
para Busca e Salvamento

1° Esquadrão de 

OHelicópteros de 
Emprego Geral 

(EsqdHU-1) empregou a 
aeronave UH-12, esquilo 
monoturbina em apoio ao 
Comando do 8° Distrito 
Naval, para as operações 
de transporte de pessoal e 
material para a Raia de Tiro 
Almirante Newton Braga 
(RTANBF).

1°Esquadrão de
Helicópteros de
Emprego Geral 
realiza apoio à
Raia de Tiro 
Almirante Newton
Braga de Faria

05ABRIL 05OUTUBRO
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s Organizações Mili-

Atares do Complexo 
Aeronaval de São 

Pedro da Aldeia se envolve-
ram na Campanha de Dia 
das Crianças, uma ação do 
Programa Pátria Voluntária, 
criado pela Casa Civil da 
Presidência da República. 

Ao todo, as tripulações 
arrecadaram 89 brinquedos 
para presentear as 60 crian-
ças participantes do Progra-

ma Força no Esporte 
(PROFESP) do Centro de 
Instrução e Adestramento 
Aeronaval Almirante José 
Maria do Amaral Oliveira 
(CIAAN) e da Base Aérea 
Naval de São Pedro da 
Aldeia (BAeNSPA).

A entrega dos presentes 
foi realizada no dia 05 de 
outubro, no campo de 
esportes da BAeNSPA, com 
a participação do Contra-

Almirante Alvarenga, Co-
mandante da Força Aero-
naval; do Capitão de Mar e 
Guerra Silva Velho, Coman-
dante do CIAAN; do Capi-
tão de Mar e Guerra José 
Fábio, Comandante da 
BAeNSPA; e do Capitão de 
Mar e Guerra Luís Felipe, 
Chefe do Estado-Maior do 
Comando da Força Aero-
naval.

Complexo Aeronaval de São Pedro da Aldeia 
participa de Campanha de dia das Crianças 
do Programa Pátria Voluntária
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o período de 03 a 

N05 de Outubro, o 1° 
Esquadrão de Heli-

cópteros de Escla-recimento 
e Ataque participou da 
Operação TRIDENTE - 
2021, com a aeronave N-
4003 a bordo da Fragata 
"Liberal" (F-43). No dia 04 
de outubro, a aeronave foi 
empregada no transporte 
do Presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro, 
partindo do NAM "Atlântico" 
(A140) para a F-43.

A comitiva presidencial era 
composta de diversas auto-
ridades civis e militares, 
dentre as quais destacam-se 
o Ministro do Gabinete de 
Segurança Institucional da 
Presidência da República , 
General de Exército Augusto 
Heleno Ribeiro Pereira, o 
Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra 
Almir Garnier Santos, o 
Comandante de Operações 
Navais ,  Almirante de 
Esquadra Alipio Jorge 
Rodrigues da Silva, e o 
Comandante em Chefe da 
Esquadra, Vice-Almirante 
Arthur Fernando Bettega 
Corrêa.

1° Esquadrão de Helicópteros de 
Esclarecimento e Ataque realiza
transporte do Presidente da República 
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e 12 a 15 de outu-

Dbro, a Brigada de 
Infantaria Para-

quedista, força de emprego 
estratégico do Exército 
Brasileiro, realizou seu 
tradicional exercício de 
simulação de combate, 
denominado Operação 
Saci, nas cidades de São 
Pedro da Aldeia, Búzios, 
Cabo Frio e Arraial do 
Cabo, no Estado do Rio de 
Janeiro. 

A ação teve o objetivo de 
adestrar a tropa paraque-
dista em ações de defesa 
externa, priorizando as 
operações aeroterrestres e 
contou com as presenças do 
Comandante da Brigada de 
Infantaria Paraquedista, 
General de Brigada Helder 
e do Comandante Militar do 
Leste, General de Exército 
José Eduardo. 
O exercício, que contou, 
também, com o apoio da 
Força Aérea Brasileira, 
envolveu aproximadamente 
dois mil militares. Na ativi-
dade, foi empregada a mais 
moderna aeronave de 
fabricação nacional do país, 
o KC-390 da EMBRAER, 
além do C-130 (Hercules), 
do C-105 (Amazonas) e do 
C-95 (Bandeirante).

O aprestamento da tropa 
teve início com a concentra-
ção de meios na Base Aérea 
do Campo dos Afonsos – RJ, 
a partir da qual foram lan-
çadas equipes de precurso-
res paraquedistas, infiltra-
das por meio de salto livre 
operacional de grande 
altitude, seguida do assalto 
aeroterrestre da tropa, a 
partir de Pousos de Assalto, 
na Base Aérea de São Pedro 
da Aldeia e salto em massa 
d’água na Lagoa de 
Araruama.

A disponibilização da 
pista de pouso da Base 
Aérea Naval de São Pedro 
da Aldeia foi importante no 

apoio logístico da missão, 
uma vez que proporcionou 
os Pousos de Assalto e o 
Ressuprimento da tropa.

O E squad rão  VF-1  
(EsqdVF-1) apoiou com a 
cessão do hangar para 
montagem de barracas do 
Posto de Comando da 
Brigada e da área externa 
para as demais barracas da 
tropa.

No dia 15 de outubro, foi 
realizada uma Evacuação 
Aeromédica (EVAM), para o 
Hospital Central do Exército 
(HCE), com uma aeronave 
UH-12 Esquilo, de 1 militar 
que se feriu durante o exer-
cício.

Base Aérea Naval De São Pedro da Aldeia
apoia Operação Saci 2021, do Exército Brasileiro.

ACONTECEU NA AVIAÇÃO NAVAL
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o dia 15 outubro de 

N2021, o Grupo 
Aéreo Naval de 

Manutenção (GAerNav-
Man) entregou uma aerona-
ve ao 1° Esquadrão de 
Helicópteros de Emprego 
Geral (EsqdHU-1), após 
período de manutenção. 

A aeronave N-7084 

realizou uma inspeção 
c o n h e c i d a  c o m o  
ALFA/TANGO, que é uma 
manutenção periódica 
realizada a cada dois anos 
ou 600 horas de voo, em 
que são verificadas diversas 
partes da aeronave e cum-
pridos cartões de trabalho 
de substituição de itens do 

motor, da transmissão prin-
cipal, reparos estruturais e 
testes em componentes 
aviônicos. A equipe de 
manutenção, que contou 
com a presença de 20 mili-
tares do Projeto HU-1, 
marca uma evolução na 
gestão de excelência em 
manutenção de aeronaves.

Grupo Aéreo Naval de Manutenção
conclui manutenção de 2° Escalão
da aeronave Esquilo (UH-12) 
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os dias 06 e 07 de 

Noutubro, oito Ofi-
ciais Alunos (OA) do 

Curso de Aperfeiçoamento 
em Aviação para Oficiais 
(CAAvO), embarcaram no 
Centro de Avaliação da Ilha 
da Marambaia (CADIM) 
para a realização de mais 
uma etapa do curso, o 
estágio de emprego de 
armamento (Estágio Hotel).

O estágio Hotel tem por 
objetivo permitir a familiari-
zação dos OA com a opera-
ção da aeronave armada, 
executando perfis de voo 

específicos para a realiza-
ção de adestramentos ou 
missões que demandem o 
emprego de aeronave em 
apoio de fogo aéreo.

Contando com uma 
equipe composta por sete 
pi lotos, sendo quatro 
Instrutores de Pilotagem, 
fiéis e militares da Divisão 
d e  A r m a m e n t o  d o  
Esquadrão, o Estágio foi 
realizado a partir do empre-
go da aeronave N-5048, 

configurada com duas 
metralhadoras axiais MAG 
7,62mm. 

O emprego do armamen-
to se deu na Ponta do 
Va r e j o ,  n a  I l h a  d a  
Marambaia, onde cada 
aluno teve a oportunidade 
de realizar os circuitos de 
tiro, concluindo assim, com 
sucesso, mais um estágio do 
curso.

1º Esquadrão de Helicópteros de Instrução 
realiza o Estágio de emprego de armamento
do CAAvO
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1º Esquadrão de 

OHelicópteros de 
Emprego Geral 

(EsqdHU-1) realizou voo de 
Inspeção Naval em apoio à 
Delegacia da Capitania dos 
Partos em Cabo Frio – RJ. A 
aeronave N-7082, UH-12, 

Esquilo Monomotor, sobre-
voou as localidades de 
Búzios, Arraial do Cabo, 
Araruama, Cabo Frio e 
outros pontos de interesse 
da Autoridade Marítima.
Na ocasião, foi vistoriada 
uma extensa área litorânea, 

a fim de contribuir para a 
identificação de possíveis 
irregularidades, tendo em 
vista o grande volume de 
embarcações que trafegam 
pelo litoral sul da região, 
contribuindo, assim, para a 
segurança do tráfego aqua-
viário na região. 

1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego
Geral realiza Inspeção Naval em apoio
à Delegacia de Cabo Frio – RJ
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objetivo a divulgação das 
Normas da Autoridade 
Marítima, proporcionando 
um ambiente propício para a 
i n t e r a ç ã o  e n t r e  o s  
Representantes/Agentes da 
Autoridade Marítima e a 
Comunidade Náutica.

Na ocasião, a Aviação 
Naval teve a oportunidade de 
estar mais próxima da socie-
dade, mostrando a ati-vidade 
da salvaguarda da vida huma-
na no mar desempenhada 
pela Marinha do Brasil. 

1º Esquadrão de 

OHelicópteros de 
Emprego Geral 

(EsqdHU-1) participou do 
XVII Simpósio de Segurança 
do Navegador Amador, 
realizando uma demonstra-
ção de Resgate de Náufrago 
em Ilha Bela (SP) para os 
civis participantes, com 
aeronave UH-12, Esquilo 
Monoturbina.

O evento foi organizado 
pela Diretoria de Portos e 
Costas (DPC) e teve como 

1º Esquadrão de Helicópteros
de Emprego Geral participa

do XVII Simpósio de Segurança
do Navegador Amador 
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Centro de Instru-

Oção e Adestramen-
to Aeronaval José 

Maria do Amaral Oliveira  
(CIAAN) realizou, no han-
gar do 1º Esquadrão de 
Helicópteros Antissubma-
rino, a cerimônia militar 
alusiva ao Dia do Mestre, no 
dia 20 de Outubro. 

Durante a cerimônia, 
presidida pelo Comandante 
da  Fo rça  Ae ronava l ,  
Contra-Almirante José 
Vicente de Alvarenga Filho, 
foi lida a Ordem do Dia do 
Diretor de Ensino da 
Marinha e foram homena-
geados os instrutores que 
mais se destacaram nas 
atividades de ensino, com a 
entrega de prêmios e diplo-
mas.

Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval
José Maria do Amaral Oliveira realiza
cerimônia alusiva ao Dia do Mestre
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o dia 25 de outubro, 

Nmilitares da Vila 
Naval de Oficiais e 

Praças de São Pedro da 
Aldeia receberam o Co-
mandante da Força Aero-
naval, Contra-Almirante 
José Vicente de Alvarenga 
Filho, acompanhado do 
Comandante da Base Aérea 
Naval de São Pedro da 
Aldeia, Capitão de Mar e 
G u e r r a ,  J o s é  F a b i o  
Carneiro da Silva, para 
receberem o título de “PNR 
Padrão”. 
 O projeto, iniciado 
em 2020, tem como objeti-
vo transformar a vistoria dos 
PNR em uma eleição das 
casas mais bem conserva-
das. 
Vencedores 4° Trimestre:
Vilas dos Oficias:
1º Colocado: CT Thiago 
Holanda Nogueira da Cruz 
(EsqdHS-1);
2º Colocado: CC (IM) 
Mônica do Nascimento Silva 
(CeIMSPA); e
3º Colocado: CF (CD) 
Renata Jul iana Simon 
Andrade (PNSPA)

Vila de Praças:
1º Colocado: 1ºSG-AV-MV 
E ron  S ique i ra  Jun io r  
(CIAAN);
2º Colocado: 3ºSG-AV-RV 
Johnatan Felipe Tomaz 
Costa dos Santos (EsqdHS-
1); e
3º Colocado: 2ºSG-AV-EV 
Jhonatas Barroso Rosa 
Oliveira (CIAAN)

Militares da Vila Naval de São Pedro da 
Aldeia recebem título de “PNR padrão”
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Social da Marinha; do 
Contra-Almirante Adriano 
Marcelino Batista, Chefe do 
Estado-Maior do Comando 
do 1º Distrito Naval; do Dr. 
José Antonio de Souza 
Batista, Presidente da 
SOAMAR – Rio; da Sra. Ana 
Caro l ina  Le t i chevsky,  
Superintendente da Funda-
ção CESGRANRIO e de 
familiares, convidados e 
outras autoridades civis e 
militares.

Concurso de redação sobre a Amazônia Azul
premia aluno do PROFESP da BAeNSPA

o dia 26 de outubro, 

No aluno do PROFESP 
da Base  Aérea  

Naval de São Pedro da 
A l d e i a  ( B A e N S P A ) ,  
Guilherme Lima Sodré, 
participou da solenidade de 
entrega da premiação do 3º 
Concurso Nacional de 
Redações Amazônia Azul, 
onde recebeu o Diploma de 
Honra ao Mérito por ter 
obtido a 4a colocação na 
Categoria Melhores Reda-
ções sobre Amazônia Azul. 
O concurso, que visa a 
promoção do conceito 
Amazônia Azul, é destinado 
aos estudantes do Ensino 
Fundamental, onde são 
selecionadas as 10 melho-
res narrativas, em âmbito 
nacional, contando uma 

história com o tema Paraíso 
Ambiental e tendo, neste 
ano, como prêmio, a quan-
tia de R$ 1.000,00 e ainda 
um passaporte com valida-
de de um ano para o  
AquaRio - Porto Maravilha.
A Cerimônia foi presidida 
p e l o  V i c e - A l m i r a n t e  
Eduardo Machado Vazquez, 
Comandante do 1º Distrito 
Naval, e contou com as 
p r e s e n ç a s  d o  V i c e -
Almirante Renato Garcia 
Arruda, Diretor de Ensino da 
Mar inha;  do Cont ra-
Almirante José Vicente de 
A l v a r e n g a  F i l h o ,  
Comandante da Força 
Aeronaval; do Contra-
Almirante João Alberto de 
Araújo Lampert, Diretor do 
Centro de Comunicação 



MATÉRIA
DO MÊS 

urante o mês de 

Do u t u b r o ,  o  1 ° 
E s q u a d r ã o  d e 

Aviões de Interceptação e 
Ataque (EsqdVF-1) reali-
zou campanha de “Prepa-
ração em Terra para Pouso 
em Navio” (PTPN). Tal 
at ividade consiste no 
estágio de treinamento 
prévio às Operações 
embarcadas em Navio-

1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque
 realiza campanha de preparação em terra para pouso

em navio na Base Aérea naval de São Pedro da Aldeia 

Aeródromo (NAe), onde 
os Aviadores Navais reali-
zam circuito de tráfego e 
pouso tipo porta-aviões 
sob a coordenação de um 
Ocial de Sinalização de 
Pouso (OSP). O objetivo 
do PTPN adestrar os pilo-
tos do EsqdVF-1, os OSP e 
contribuir para a manu-
tenção da cultura de avia-
ção de asa xa embarca-
da na Marinha do Brasil. 

Durante a campanha, 
foram realizadas aulas 
relembrando procedi-
mentos normais e de 
emergência que são pecu-

liares em um pouso de 
aeronave de asa xa em 
NAe. Não obstante, dois 
Aviadores Navais tiveram 
instruções básicas, teóri-
cas e práticas, de OSP, 
possibilitando que, no fu-
turo, estes tenham a capa-
cidade de desempenhar 
esta função em treina-
mentos do Esquadrão e 
controlar as aeronaves   
AF-1B para toque e arre-
metida no convoo de NAe 
de Marinhas amigas, 
como já ocorreu por oca-
sião de PASSEX de NAe no 
litoral brasileiro.
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Os treinamentos foram 
realizados na pista de 
pouso da Base Aérea 
Naval de São Pedro da 
Aldeia (BAeNSPA), em um 
es fo r ço  con jun to  do 
Esquadrão VF-1 com a 
BAeNSPA, envolvendo 
toda a parte de infraestru-
tura, reabastecimento e 
controle de tráfego. Sobre 
a pista, foi projetado o 
convoo do NAeL Minas 
Gera i s ,  p in tu ra  es ta 
conhecida como “Carrier 
Box”, auxiliando nas refe-
rências do OSP para visu-
alização do ponto de 
toque da aeronave em 

cada circuito de tráfego 
realizado. Por ocasião do 
pouso nal, a aeronave 
realizava “hot refuel” e 
“hot seat” permitindo, 
desta maneira, que uma 
nova decolagem fosse 
realizada em um curto 
espaço de tempo. 

Ademais, foi utilizado o 
Sistema Ótico de Pouso 
(SOP), também conhecido 
como “Espelho de Pouso” 
que é o equipamento de 
bordo que fornece ao 
piloto, na parte nal da 
aproximação, informa-
ções visuais referentes a 
posicionamento na ram-

pa. Luzes adicionais insta-
ladas no SOP permitem 
comunicação visual do 
OSP na plataforma com o 
piloto. O sistema é total-
mente autônomo e estabi-
lizado, sendo a referência 
primária de rampa na 
aproximação nal.

A realização deste tipo 
de exercíc io ajuda a 
fomentar, entre tripulantes 
mais jovens, a mentalida-
de da aviação de asa xa 
embarcada na Marinha 
do Brasil, além de manter 
viva esta cultura entre 
aqueles militares que 
vivem o dia a dia da Avia-
ção Naval. 
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DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA
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APOIO:
COMFORAER

 

EXPOSIÇÃO DIGITAL

Em breve

venha conhecer

nosso MUSEU

da AVIAÇÃO NAVAL
através de:

TOUR 
VIRTUAL 

PARA MAIS
INFORMAÇÕES
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