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Fumaça demonstra nos
200 anos de Maceió

A primeira demonstração do A-29 
Super Tucano no Nordeste é o 
destaque da nossa retrospectiva

Novos integrantes: Seis novos Fumaceiros integram a equipe de 2016

E mais:
Tudo sobre a Passagem de 
Comando da Esquadrilha da 
Fumaça
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Editorial

Equipe

Esse é um momento perfeito para uma 
retrospectiva. Devemos relembrar e 
refletir sobre todas as ações que traçaram 

a trajetória vitoriosa da Esquadrilha da 
Fumaça durante o ano de 2015. A estreia da 
demonstração aérea com as aeronaves A-29 
Super Tucano é o ponto alto de todas as 
conquistas memoráveis. Agora a equipe está 
cada vez mais forte e unida para continuar 
seguindo sua principal missão: representar 
a Força Aérea Brasileira por meio de 
apresentações em todo Brasil e pelo mundo 
afora.

Fruto de muito trabalho e esforço diário de 
toda a equipe, o ano de 2015 é finalizado com 
momentos positivos e históricos. Alcançamos a 
marca de 15 demonstrações aéreas, incluindo 
comemorações de grande renome, como o 
Desfile Militar de Independência, no dia 7 de 
setembro em Brasília (DF), e a comemoração 
dos 200 anos de Maceió no início de dezembro. 

Além dos shows aéreos, não podemos 
deixar de salientar os cursos de Piloto de 
Demonstração Aérea (PODA) concluídos por 
quatro pilotos. A equipe agora já apresenta 
mais quatro aviadores formados e capazes 
de voar em suas respectivas posições. E um 
deles é o novo Comandante do Esquadrão 
de Demonstração Aérea, a partir de 2016. 
Além dele, mais cinco novos Fumaceiros 
são apresentados para nossos leitores neste 
informativo. 

A passagem de Comando da Fumaça foi 
um marco para toda a cidade. Nascido em 
Pirassununga, o Coronel Gobett mostra que 
o sonho daquela criança que acompanhava 
no céu da cidade as aeronaves da Fumaça 
pôde ser realizado por meio de muito estudo, 
dedicação e empenho. O primeiro “filho da 
terra” a atingir o Comando da instituição que 
tanto admira, despede-se dela, agora, bastante 
orgulhoso pelo trabalho bem desenvolvido, 
com a sensação de dever cumprido.

Convidamos a todos à leitura prazerosa pelas 
matérias sobre a Esquadrilha da Fumaça entre 
os meses de setembro e dezembro. E como é a 
finalização de um ano histórico, acompanhe 
também a retrospectiva de nossas atividades 
e conquistas por todos esses 12 meses. E que 
venha 2016 com boas novidades e excelentes 
notícias. Fumaça...Já!  

Oficiais
Cel Av Gobett
Ten Cel Av Caldas
Maj Av Escobar
Maj Esp Av Tonisso
Maj Av Marcelo
Maj Av Costa
Maj Av Pimentel 
Maj Av Garcia 
Cap Av Arantes 
Cap Av Conrado 
Cap Av Wander
Cap Av Glauber 
Cap Av Gasparelo
Cap Av Capuchinho 
Ten REP Josiana
Ten Med Novaes
Ten Av Yoshida
Ten PUP Eduardo
Ten JOR Cocate
Ten REP Lemos

Anjos da Guarda 
SO BEV Ribeiro
SO BEI Gabriel
SO BMA Querois
SO BEI Lins
1S BEI André Luiz
1S BFT Ribeiro
1S BMA Gelson
1S BMA Trink 
1S BEP Malvestiti
1S BMA Célio Luiz 
2S BEV Elias
2S BEP Scatolini
2S SAI Duque
2S BMB Moraes
2S BMA Lançoni
2S SAD A. Carvalho
2S BMA Teixeira 
2S BMB Alex
2S SAI Fraga       
2S SAD Fabrício 

2S BEV Marin
2S BMA Pavani 
2S SAD Flávia 
2S BMA Senareli 
2S BMA M. Vinícius 
2S BMA Kleber
2S BMA Trapani
2S BMB Martins 
2S BET R. Santos 
2S BSP Renato 
2S BMA Gustavo 
2S BMA Caio
2S SAD Cláudia Uchôa 
3S BMA Kelmer
3S BET Cruz 
3S SIN Pires
3S SAD Altair 
3S BMA Valdir 
3S SAD Marchetti 
3S SAD L. Antonio 

Cabos e Soldados
CB BMA Thiago Vaz
S1 SAD Donizeti 
S1 SAD Ricardo Amurim 
S1 BLM Ignácio
S2 SNE Ferreira Rodrigues 
S2 SNE Iago
S2 SNE Olivato
S2 SNE Bruno Tukmantel 
S2 SNE Ferronato 
S2 SNE Thiago Pereira
S2 SNE Manoel
S2 SNE Zordan 
S2 SNE Meira
S2 SNE Rezende
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Confira tudo o que aconteceu 
na Fumaça em 2015

Océu voltou a ser palco das 
acrobacias da Esquadrilha da 
Fumaça. Dois anos de diversos 

treinamentos e da efetivação de várias 
atividades relacionadas à implantação 
operacional e logística foram 
suficientes para a Fumaça abrilhantar 
o ano de 2015 com sua demonstração 
aérea apresentada agora pelo novo 
protagonista: o A-29 Super Tucano. 
A equipe já se apresentou em quinze 
locais diferentes nos estados de São 
Paulo, Goiás, Alagoas e no Distrito 
Federal, em Brasília. 

Vale ressaltar que a primeira 
demonstração da Fumaça com as 
aeronaves A-29 ocorreu na Cerimônia 
Militar de Entrega de Espadins da 
Turma Jaguar, do 1º ano da AFA. O 
momento histórico consolidou ainda 
mais a ligação existente entre os 
Cadetes e a Esquadrilha da Fumaça, 
uma vez que esta nasceu justamente 
para incentivá-los a confiarem em suas 
aptidões e na segurança das aeronaves, 

O ano foi cheio de visitas ao hangar, palestras, pedidos de imprensa e demonstrações

RETROSPECTIVA
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motivando-os à pilotagem militar. 
Após a estreia, foi a vez de realizar a 

primeira apresentação fora de sede, na 
“18º Feira Internacional de Aviação”, 
em Maringá, nos dias 11 e 12 de julho. 
A partir daí, foram mais algumas 
demonstrações em cidades do interior 
de São Paulo (Porto Ferreira, São José 
do Rio Pardo e Pirassununga), uma nos 
Portões Abertos de Anápolis (GO) e outra 
no Desfile Militar de 7 de setembro, em 
Brasília (DF). Mais duas apresentações 
aconteceram nos Portões Abertos 
de São José dos Campos e uma em 
Maceió, na comemoração de 200 anos 
da cidade. Por fim, a última de 2015 
foi realizada no céu de Pirassununga, 
durante a Cerimônia de Declaração de 
Aspirantes da Turma Kratos.   

Diariamente, recebemos visitas 
de muitas instituições e de grupos 
diferentes das mais diversas idades. 
No total, foram contabilizadas 65 
visitas, o que se aproxima de mais 
de duas mil pessoas atendidas. Elas assistiram à apresentação sobre a Esquadrilha no auditório 

da instituição, conheceram o Salão Histórico e o monumento das 
aeronaves antigas. A demanda por visitas é tão grande que o Esquadrão 
também alcançou a marca de 1.800 visitantes nos finais de semana, 
entre outubro de 2014 até 2015. 

No total, foram apresentadas 15 palestras em diversas instituições. 
Representantes das áreas de saúde, comércio e da aviação são alguns 
dos exemplos de profissionais que assistiram à palestra de pilotos da 
Esquadrilha da Fumaça, abordando o tema “Trabalho em equipe”, um dos 
pilares da instituição.
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O Domingo Aéreo da AFA reuniu em Pirassununga/SP mais de 90 mil pessoas

Atendimento à imprensa

Visitas - Mais de 65 grupos foram atendidos A primeira demonstração do A-29 no Nordeste ocorreu durante as festividades dos 200 anos de Maceió/AL

Demonstração na Base Aérea de Anápolis

Comitiva da Força Aérea da Turquia

Foram realizadas 15 palestras fora de sede
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Esquadrilha da Fumaça 
recebe seu novo 
comandante

A Esquadrilha da Fumaça recebeu seu novo Comandante, o Tenente-
Coronel Líbero Onoda Luiz Caldas - da gestão de 2016 a 2017 - em 
solenidade militar realizada na manhã do dia 18 de dezembro. 

Como parte tradicional do evento, a passagem de liderança aconteceu 
durante o voo. Seis aeronaves foram guiadas pelo avião número 1 em 
dorso, comandado pelo Coronel Marcelo Gobett Cardoso, que logo cedeu 
seu lugar na formação para a aeronave pilotada pelo Tenente-Coronel 
Caldas, que tomou a posição de liderança no grupo para guiar a dispersão 
e o pouso. 

PASSAGEM DE COMANDO

Cel Gobett entrega o distintivo de Líder da Fumaça ao Ten Cel Caldas

Novo Comandante recebe a liderança em voo

Durante o voo em formação, os rádios 
de comunicação dos comandantes 
substituto e substituído puderam 
ser ouvidos pelo público que 
acompanhou a passagem de 
comando. Em sequência, o líder 
substituído fez algumas manobras 
de despedida, incluindo acrobacias 
realizadas pelo Isolado (#7) nas 
demonstrações, como Lancevaque e 
Chumboide. 

Os pilotos da equipe que voaram com 
o Coronel Gobett durante seu comando 
prestaram-lhe uma homenagem 
acionando, em solo, a liberação de 
fumaça, símbolo que identifica a 
Esquadrilha, enquanto a aeronave do 
líder que se despedia passava em frente 
às demais. Após a entrega do distintivo 
de líder do EDA pelo comandante 
substituído ao seu substituto, ambos 
passaram em revista à tropa. Em 
um discurso emocionado, o Coronel 
Gobett despediu-se do Esquadrão e 
agradeceu a todos os presentes pelo 
apoio prestado durante seu comando 
no EDA. “Não houve outra forma senão 
o trabalho intenso, sério, profissional e 
diferenciado de toda essa equipe que, 
norteada por princípios, convicções 
e valores, atingiu o equilíbrio entre 
eficácia ao cumprir a missão e a 
segurança operacional necessária. A 
elaboração e redefinição de processos, 
a estruturação e o fortalecimento da 
doutrina na atividade aérea, através de 
organização e metodologia, trouxeram 
o resultado almejado sem, no 
entanto, minorar a beleza e a emoção 
proporcionada pelo show aéreo do 
Esquadrão de Demonstração Aérea, 
nossa Esquadrilha da Fumaça”. Antes da formatura militar, 

foi descerrada a foto do líder 
substituído, Coronel Gobett, que 
compõe, agora, a galeria dos Ex-
Comandantes do EDA. O evento 
aconteceu no Salão Histórico, 
localizado no hangar da Fumaça, 
com a presença dos militares da 
equipe e de familiares dos líderes 
substituído e substituto. 
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Alegre com a notícia de ter sido designado para o Comando do EDA, o Ten 
Cel Caldas revela como se sentiu. “Fiquei extremamente feliz. Logo, liguei 
para meus familiares que também vibraram muito com a novidade”. 
A expectativa do futuro Comandante é se adequar às novidades do 
Esquadrão para se dedicar à missão final. “A Fumaça atualmente está 
utilizando uma nova aeronave. Minha presença na Academia da Força 
Aérea foi muito vantajosa, pois tive condições de ser liberado antes para 

concluir o curso de liderança antes de assumir o comando”. 

Nascido em Botucatu (SP), ele já fez parte da Fumaça como piloto de Ala 
Direita Externa, nº 6, e nº7, o Isolado, no período de 2008 a 2011.   

Após cinco anos de atuação da Tenente Josiana Tortorella Mendes 
Conrado, o Tenente Lemos, formado na Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC – MG), assume a responsabilidade do 
cargo de Relações Públicas do EDA. Atualmente, ele cursa o Mestrado 
em Ciências Aeroespaciais pela Universidade da Força Aérea da UNIFA 
(RJ). 

“Eu ingressei na FAB em função de um dia ter assistido à demonstração 
da Esquadrilha da Fumaça”. Com os olhos cheios de lágrimas, ele 
revelou que seu sonho estava sendo realizado com a conquista da 
aprovação no EDA. Nascido em Lavras (MG), ele trabalhava na Seção de 
Comunicação Social da Academia da Força Aérea, desde 2013.

Na área de Equipamentos de Voo (BEV) – depois da conclusão do tempo 
de serviço do Encarregado Suboficial Carlos Maurício Ribeiro de Souza, 
que trabalhou por quatro anos na Fumaça - o Esquadrão apresenta 
sua primeira sargento mulher da área de manutenção de aeronaves. A 
Sargento Rogéria Marin Pimentel, antes da Seção de Equipamentos de 
Voo da Divisão de Suprimento e Divisão (DSM – T27) da AFA, emocionou-
se muito com a notícia. “Estou muito feliz e orgulhosa de ter sido 
escolhida e poder fazer parte da equipe. Desde pequena, acompanho as 
demonstrações na minha cidade natal, Canoas (RS), e sempre admirei 
e vibrei demais. Nunca achei que poderia ter a oportunidade de vir à 
Pirassununga me candidatar e conseguir essa vaga tão desejada”.
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Após se dedicar por seis anos ao Esquadrão, o Sargento Leandro de 
Melo Duque será transferido para outra unidade da FAB. Assim foi 
aberta a vaga para que o Sargento Cláudio Ramos Fraga Júnior, da área 
de Serviços de Informações Aeronáuticas, pudesse ser aprovado no 
Conselho e assumir o cargo. O Sargento Fraga revela que sua conquista 
é um sonho realizado. “Eu já tinha vontade de trabalhar na Fumaça 
há muito tempo. Agradeço muito este voto de confiança de todos 
depositado em mim. Eu e minha família estamos muito felizes com a 
notícia”, afirma o militar que trabalhava no Destacamento de Controle 

do Espaço Aéreo (DTCEA) da Academia da Força Aérea (AFA). 

Antes inspetor de armamento no Parque de Material Aeronáutico em 
Lagoa Santa (PAMA - LS), o Sargento Alex será transferido para a Fumaça 
para trabalhar na área de material bélico a partir de 2016. Em 2013, 
ele conheceu o Esquadrão durante uma missão em Pirassununga. Foi a 
oportunidade que teve de ver de perto o trabalho da Esquadrilha e admirar o 
profissionalismo da equipe. “Naquele momento me identifiquei bastante. 
Procurei conhecer a rotina da Fumaça e gostei muito da interação entre 
os integrantes do grupo. Trabalhar na Fumaça, para mim, é um grande 
reconhecimento da FAB pelo meu trabalho, pois já tenho 19 anos de Força 

Aérea e é um verdadeiro privilégio poder estar aqui”, explicou. 

Depois de 30 anos de dedicação à Esquadrilha, o 
Encarregado Suboficial Robson Bortholin completou 
seu tempo na FAB, concedendo a possibilidade de 
ingresso do Sargento Caio Augusto Godoi na área de 
manutenção de aeronave. No dia que recebeu a notícia, 
ele afirmou: “estou muito agradecido pela confiança 
de todos no meu trabalho. Desde criança, assisto com 
emoção e admiração às acrobacias da Fumaça. Estou 

muito feliz de fazer parte dessa equipe hoje”. 

Tenente-Coronel Caldas

2º Tenente Lemos 2º Sargento Marin

2º Sargento Fraga

2º Sargento Alex 2º Sargento Caio



I nstrutores de voo treinavam 
acrobacias aéreas em suas horas de 
folga. Essa foi a forma com que a 

Esquadrilha da Fumaça tanto nasceu 
em 1952 como ressurgiu em 1981. 
Agora vamos explicar como aconteceu 
o retorno da Fumaça na década de 80. 
Vale ressaltar que o esquadrão ficou 
desativado de 1977 a 1981, porque o T-6 
Texan havia atingido sua vida útil, e o 
jato T-24 Fouga Magister não se adaptou 
muito bem à missão fumaceira. 

Para relembrar como foi esse momento 
histórico, entrevistamos o Coronel Danilo 
Alves da Silva, que fez parte da primeira 
equipe de instrutores de voo, na década 
de 80. Na época como Tenente Danilo, ele 
fazia questão de treinar manobras com 
o T-25 voando com outros instrutores da 
Academia da Força Aérea (AFA). Seu feito 
foi tão imprescindível para a história da 
instituição que até foi condecorado com 
o título de “Fumaça Honorário (nº 11)” 
um tempo depois.

O Coronel Danilo lembra com carinho 
do momento que fez parte do grupo 
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responsável pelo retorno da Esquadrilha 
da Fumaça. “Foi muito bom participar 
dessa etapa tão importante para a história 
da Fumaça. Nós treinávamos com o T-25, 
geralmente, nas sextas-feiras, após o 
expediente. Até nos finais de semana, 
nós fazíamos acrobacias, de tanto que a 
gente gostava. Eu adorava participar dos 
treinos e das demonstrações que fazíamos 
na região. Foi muito gratificante pra mim 
participar dessa etapa e receber o título 
de Fumaça Honorário”.    

Esquadrilha da AFA

Segundo o Cel Danilo, a forma como 
tudo começou foi a seguinte: em maio 
de 1980, o Brigadeiro do Ar Lauro Ney 
Menezes (Fumaça Honorário nº 22), 
Comandante da AFA, encaminhou 
um memorando à Divisão de Ensino, 
solicitando a possibilidade de formação 
de uma esquadrilha de demonstração 
aérea da AFA. Assim surgiu a esquadrilha 
da AFA, com a presença de instrutores 
experientes realizando apresentações, 
principalmente, em eventos voltados 
para os Cadetes. 

Os treinamentos eram feitos sem 
prejuízo para a instrução, pois ocorriam 
nas horas vagas. Além do Tenente 
Danilo, o grupo de instrutores que deu 
o ponta pé inicial nessa empreitada 
era formado também por: Capitão 
Dailson (como Comandante), Tenente 
Nazário (Fumaça Honorário nº 10), 
Tenente Faria (atual Coronel Aviador 
R1 Faria, foi Comandante da Fumaça 
entre 1994 a 1997),  Tenente Vilarinho 
(o Major Aviador R1 Vilarinho foi piloto 
Fumaceiro entre 1983 a 1986), Tenente 
Brito e Tenente David. 

Esquadrilha AFA em 1980

Esquadrilha Alouette - Natal/RN

A exibição possuía características que 
se assemelhavam à demonstração da 
antiga Esquadrilha da Fumaça, existente, 
até então, somente entre 1952 a 1977. 
Veja algumas manobras praticadas na 
época: looping, barril, oito vertical, stall 
turn, curva de 360º fazendo tunneaux, 
desfolhado e passagem em diamante. 

Segundo o Coronel Danilo, por volta 
de 1982, devido à Guerra das Malvinas, 
conflito ocorrido entre Argentina e 
Reino Unido nas Ilhas Malvinas, alguns 
pilotos foram transferidos da AFA. O 
único que se manteve na Academia e 
pode continuar na esquadrilha foi o 
então Tenente Faria. 

Com a continuação das atividades, 

o Major Ribeiro Júnior assumiu o 
comando e foi o “cabeça de tudo”, como 
mesmo afirma o Cel Danilo. Atualmente 
já falecido, o Cel Av Ribeiro Júnior foi 
piloto Fumaceiro entre 1971 a 1977 e 
Comandante de 1982 a 1986; portanto, 
ele já tinha tido experiência com os 
aviões T-6 e T-24. Segundo os registros 
históricos da Fumaça, a esquadrilha da 
AFA começou a se tornar cada vez mais 
presente nos eventos aéreos, inclusive 
realizando demonstrações em várias 
cidades da região. 

Esquadrilha Alouette

Vale ressaltar que, ao mesmo tempo 
que havia o movimento para o retorno 
da Fumaça na AFA, também existia uma 
iniciativa em Natal (RN) com a criação 
da Esquadrilha Alouette, formada por 
jatos AT-26 Xavante. A ideia da Alouette 
não teve continuidade, infelizmente. 
Porém, em compensação, vários de seus 
pilotos, mais tarde, vieram a fazer parte 
da Esquadrilha da Fumaça na geração 
do Tucano.  
Cometa Branco



Com a esquadrilha de vento em popa, 
estava faltando somente um nome oficial. 
Assim eles pensaram em “Cometa Branco”. 
“Cometa” por causa do código do instrutor 
de voo, e “Branco” significando que o nome 
estava vago – sem nome. E como parte das 
comemorações do aniversário da Revolução 
de 64, o “Cometa Branco” fez sua estreia sobre 
o Corpo de Cadetes na AFA no dia 31 de março 
de 1981. Os pilotos participantes foram: 
Ribeiro Júnior #1, Bragança #2, Crispim #3, 
Faria #4 e Vilarinho #5. Vale ressaltar que o 
Tenente-Coronel João de Souza Rangel Filho, 
ex-integrante da Esquadrilha entre os anos 
de 1969 e 1970, fez algumas demonstrações 
e auxiliou bastante no treinamento dos 
novos pilotos.

O “Cometa Branco” foi oficializado em 21 
de outubro, recebendo o nome de “Esquadrão 
de Demonstração Aérea”. O Major Ribeiro 
Júnior foi designado para o Comando, 
sendo o único militar transferido para a 
nova unidade. Aos poucos, outros aviadores 
também foram transferidos para o EDA: 
Bragança #2, Crispim #3, Faria #4, Osvaldo 
#5 e Vilarinho #6. 

A vontade de colocar fumaça nos T-25 
foi grande, e os trabalhos começaram em 
novembro de 81 por muitos graduados e 
oficiais da AFA que se dedicaram a implantar 
o sistema nos aviões. A primeira exibição 
com fumaça aconteceu no dia 22 de abril em 
Itanhaém/SP. 

Muito importante para a história da 
Fumaça, o T-25 marcou o ressurgimento da 
instituição com 55 demonstrações aéreas. 
E mais uma vez a missão da Esquadrilha 
voltou a ser realizada com o reconhecimento 
que lhe é merecido. Em setembro de 1983, a 
chegada dos sete T-27 Tucano assinalou mais 
um avanço na história com uma máquina 
bastante versátil e totalmente adaptada às 
acrobacias aéreas.

T-25 Universal realizou 55 demonstrações na Fumaça
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Esquadrilha da Fumaça é 
tema de livro de poesias

“E scolhi a Fumaça, pois 
ela é o símbolo de 
representativ idade 

de nossa aviação. Quando 
homenageio a Esquadrilha, 
homenageio a todos os 
aviadores que, com sua índole 
abnegada, compõem a defesa 
de nosso espaço aéreo”. A 
afirmação é da poetisa Carla 
Lima Abreu Cruz, autora do 
livro “A um sonho feito em 
Fumaça”, lançado no dia 19 de 
setembro em Barbacena (MG). A 
edição apresenta três capítulos 
com poemas, sendo um deles 
dedicado exclusivamente à 
Fumaça. O evento contou com 
a presença do Tenente-Coronel 
Caldas. 

LANÇAMENTO
Para Carla, “o livro apresenta versos que retratam momentos preciosos da 

minha história, exaltando as temáticas que mais cativam meu olhar. Nele, 
retrato os aspectos simples de minha vida. Mas, acima de tudo, retrato o 
amor que tenho pela aviação, participante ativa de minha existência, desde 
pequena”. A autora conheceu a Esquadrilha da Fumaça nas demonstrações 
ocorridas nos eventos “Portões Abertos” da cidade. “Por ser o berço da Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar, o cenário aeronáutico de Barbacena sempre 
foi muito movimentado. Havia sempre um encontro de turma ou formatura, 
com rasantes de Xavante, F-5 e a presença cativante da Fumaça”, recordou.

Abaixo, reproduzimos a poesia referente à Esquadrilha presente no livro “A 
um sonho feito em Fumaça”, do capítulo “Poesia nos Ares”:

A um sonho feito em Fumaça...

De início, para mim, nada mais que um folguedo...
que despertava o sorrir na menina da mata

como se fossem vós todos aviões de brinquedo
desenhando nos ares perfeição acrobata. 

E quando tuas luzes despontavam no céu
numa última pirueta de habilidade e astúcia, 

partiam de novo sem querer meu sorrir
deixando minh´alma com tristeza e angústia. 

Volteando no além das montanhas sublimes
na minha vida de campo, bem longe dos mares

nutriu o sonho num coração de menina: 
de morrer de amor por um homem dos ares!

Louvado conjunto, perfeito, sublime...
De homens de verde, de sonho e de raça. 

Legando a esperança que não mais se extingue:
ter de novo em meu céu a Esquadrilha da Fumaça!!!
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V inte anos de trabalho como piloto 
de Ensaios em Voo na EMBRAER é 
o tempo que o Fumaceiro Antônio 

Bragança Silva está próximo de completar. 
Um dos integrantes que participaram do 
ressurgimento da Esquadrilha da Fumaça 
na década de 1980, o Tenente-Coronel R1 
Bragança fez parte do Esquadrão entre 1983 
e 1986. Atualmente, ele mora em São José 
dos Campos ao lado de sua esposa, Rita, e 
tem três filhos: Daniela (36 anos), Flávio (34) 
e Bruno (29).

Como piloto de Ensaios em Voo, ele participa 
do desenvolvimento de novos aviões 
produzidos pela empresa. “Participamos da 
concepção de todo avião que é criado, desde 
o nascimento da ideia até os testes em voo. 
Precisamos pensar em todos os detalhes 
de uma aeronave. A relação entre homem 
e máquina deve ser a melhor possível para 
facilitar a pilotagem”, comentou.

Ten Cel Bragança e o “Cometa Branco”

No ano de 1981, ele trabalhava como 
instrutor de voo na Academia da Força Aérea 
e, nas horas de folga e aos finais de semana, 
voava no “Cometa Branco”. Em 1980, sete 
aeronaves T-25 treinavam acrobacias com 
a finalidade de reviver a Esquadrilha da 
Fumaça. 

Ten Cel Bragança é Piloto de Ensaios em Voo há 
quase 20 anos 

O então Major Ribeiro Júnior liderou a 
equipe formada pelos instrutores da AFA 
na época: Capitão Faria, Tenente Vilarinho, 
Tenente Crispim, Tenente Vergara, Tenente 
Siqueira e Tenente Oswaldo. Durante quase 
dois anos, a AFA era convidada a se apresentar 
em eventos, e o “Cometa Branco” fazia suas 
demonstrações aéreas. Em outubro de 1982 a 
Fumaça foi oficializada e recebeu o nome de 
“Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA)”. 
Não demorou muito para que a FAB enviasse 
as aeronaves T-27 Tucano para o EDA. 

Locução e trilha sonora

A primeira demonstração com o Tucano 
ocorreu na cerimônia do Aspirantado de 
1983. “Mas foi na primeira demonstração 
internacional no Chile, em 1984, que surgiu 
a ideia de criar uma trilha sonora durante 
nossas demonstrações. Nós percebemos 
como ficavam mais emocionantes as 
apresentações durante a Feira Internacional 
do Ar e do Espaço (FIDAE)”, explicou. Quando 
a equipe voltou para o Brasil, demorou um 
tempo para concretizar a ideia, pois tiveram 
que arranjar fitas cassetes, gravadores, 
mixer e outros detalhes. “A pedido do Major 
Ribeiro Júnior, só escolhemos músicas 
orquestradas e animadas, por isso o rock 
predomina na trilha. A canção “Aquarela 
do Brasil”, de Ary Barroso, foi o único ritmo 
diferente de nossa seleção. O som deu uma 
vida nova à demonstração, casou bem com 
a locução que já era apresentada”, lembrou. 

Seu período de piloto da Esquadrilha da 
Fumaça, ele lembra com carinho: “foi o 
melhor período da minha vida profissional. 
Atualmente, eu adoro o que faço, é fantástico 
trabalhar como piloto de Ensaios em Voo. 
Mas não posso negar que amei meu período 
de integrante da Fumaça”, finalizou. 
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C inco aviadores se formaram no Curso 
de Piloto de Demonstração Aérea da 
Fumaça em suas respectivas posições 

de voo. O Tenente-Coronel Líbero Onoda 
Luiz Caldas, Líder (#1), o Major José 
Pimentel Neto, (#6), o Capitão Eduardo 
Arantes (#7), o Capitão Glauber Lage (#4) 
e o Capitão Nilson Gasparelo (#5). Eles 

PILOTOS FORMADOS

Cinco pilotos da Esquadrilha se formam no Curso 
de Piloto de Demonstração Aérea

#7

#1
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Cap Arantes

Ten Cel Caldas

Novo piloto da posição de número #7, o Capitão 
Arantes concluiu sua formação no final do mês de 
agosto. Assim que pousou do seu voo solo como 
Isolado, foi cumprimentado pelos integrantes da 
Fumaça. “Esse momento é um misto de ansiedade e 
felicidade ao mesmo tempo. Quando chegou a hora da 
missão, tive que controlar a ansiedade para realizar o 
voo solo com total segurança. E quando pousei, pude 
compartilhar com todos a satisfação de ter concluído o 
curso e, agora, estar preparado para alegrar o público 
onde quer que a Fumaça vá”. 

O Tenente-Coronel Caldas considerou peculiar e 
muito marcante o término do seu curso. “Vejo como 
extremamente vantajoso poder iniciar o comando 
da Esquadrilha no ano de 2016 já com a formação 
de liderança concluída. Acredito que essa vantagem 
aconteceu pela facilidade de já estar trabalhando na 
AFA, unidade sede da Fumaça. Dessa forma, pude iniciar 
o curso o quanto antes para efetivá-lo. Isso foi muito 
interessante e positivo para a Fumaça”.

Maj Pimentel

O Major Pimentel ressaltou a importância do trabalho 
em equipe. “Esse é um momento muito importante na 
vida de qualquer piloto que ingressa na Fumaça. É o 
coroamento do ciclo de instrução teórica e prática, pois 
houve o esforço enorme de todos os envolvidos. Não só 
dos instrutores envolvidos, mas de todo o Esquadrão. Só 
é possível decolar com sete aviões tendo o envolvimento 
de toda a equipe. É um misto de felicidade e de dever 
cumprido, ao sabermos que isso é só o começo de nossa 
trajetória na Fumaça”.

Cap Glauber

Com um grande sentimento de orgulho, 
o Capitão Glauber comentou sobre a 
conclusão no curso. “Estou muito feliz 
por terminar mais essa fase, conquistar 
essa vitória e poder, agora, demonstrar 
na Esquadrilha da Fumaça, cumprindo 
nossa missão pelo Brasil”. 

Cap Gasparelo

Muito feliz com o resultado, o Capitão Gasparelo 
também comentou sobre o momento, assim 
que pousou de seu voo solo. “É mais um objetivo 
alcançado na minha carreira. E considero um dos mais 
importantes, pois ingressei na Força Aérea Brasileira 
motivado por uma apresentação da Esquadrilha da 
Fumaça quando eu era mais novo. A partir desse 
momento, terei a honra de servir de inspiração a novos 
jovens que também poderão sonhar com a carreira de 
piloto”, comentou.    

#6

#4

#5

completaram a fase avançada do curso e, 
agora, estão preparados para participar das 
apresentações da Fumaça. 

Após terminarem o curso básico e voarem 
as horas necessárias, eles iniciaram a fase 
avançada, cuja finalidade é executar toda 
a demonstração com suas acrobacias e 
encaixes de acordo com a posição de voo. O 
treinamento possui 80 missões efetivadas 
dentro de, aproximadamente, seis meses.
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