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1)Qual o Avião que voou pela primeira vez em 1940, com maior poder de 

destruição durante os ataques da Segunda Guerra Mundial?

2)Qual o Avião que foi criado a partir do avião de transporte leve 

bandeirante e tem como função o patrulhamento marítimo?

3)Qual o Avião que foi desenvolvido para o governo britânico, durante a 

Segunda Guerra Mundial?

4)Qual o Avião anfíbio que foi utilizado como cargueiro, fazendo 

inestimáveis serviços na Amazônia, região carente de infra-estrutura 

aeroportuária?

5)Qual o Avião que voou pela primeira vez em 1952, sendo o primeiro 

modelo especificamente anti-submarino a ser utilizado pela Marinha dos 

Estados Unidos em porta-aviões?

6) Qual o Avião que possui capacidade para 7 tripulantes, destinado a 

missões de patrulha naval, localização e destruição de submarinos?

AVIAÇÃO DE PATRULHA
22 de maio

10

PALAVRA CRUZADA



O modelo “Neptuno” é um avião com 
capacidade para 7 tripulantes, destinado a missões de 
patrulha naval, localização e destruição de submarinos. 
Voou pela primeira vez em 1945. 

A Força Aérea Brasileira utilizou 14 aviões 
em missões de patrulha marítima, de 1959 a 1976. 

Possui capacidade de até 3.629 kg de bomba 
no compartimento e até 907 kg de bomba e 16 foguetes, 
embaixo das asas.

NEPTUNOVENTURA

A aeronave “Ventura” tem capacidade para 5 
tripulantes, sendo utilizado em missões de bombardeio 
e patrulha. O “Ventura” foi desenvolvido para o 
governo britânico, durante a Segunda Guerra Mundial. 
Outras versões foram produzidas para as Forças 
Armadas dos Estados Unidos.

São equipados por 6 metralhadoras e 
capacidade de até 1.134 kg de bombas e embaixo das 
asas possuem 8 foguetes e 2 bombas.
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ALGUMAS AERONAVES DE PATRULHA

O modelo de avião conhecido como 
“Mitchell” tem capacidade para 6 tripulantes e é 
destinado a missões de bombardeio e ataque ao solo. 
Voou pela primeira vez em 1940, durante a Segunda 
Guerra Mundial, período compreendido de 1939 a 
1945. Tinha o maior poder de destruição durante seus 
ataques.

A Força Aérea Brasileira utilizou estes aviões 
de 1942 a 1974. São equipados por 13 metralhadoras e 
capacidade de até 2.800 kg de bombas.

CAÇA PALAVRAS
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A empresa Embraer produziu o avião "Bandeirante 
Patrulha", também conhecido pelo apelido de "Bandeirulha”. 
Foi criado a partir do avião de transporte leve Bandeirante e tem 
como função o patrulhamento marítimo. 

O projeto foi apresentado à Força Aérea Brasileira no 
ano de 1975. Entre 1977 e 1979 foram entregues 12 unidades à 
FAB.

O nariz do Bandeirante foi modificado de modo 
adequá-lo para vigilância costeira, busca, salvamento, 
navegação, e apoio na elaboração de carta meteorológica. Seu 
radar é capaz de detectar um alvo mesmo em mares muito 
agitados.

Estas características foram essenciais para uma das 
primeiras missões do Bandeirulha na FAB: descobrir barcos 
pesqueiros clandestinos na costa norte do Brasil. Para as buscas 
noturnas, o Bandeirulha possui ainda um potente farol na asa 
direita.

bandeirulha

O avião “Tracker” tem capacidade para 4 
tripulantes, destinado à localização e destruição de 
submarinos. Voou pela primeira vez em 1952, sendo o 
primeiro modelo especificamente anti-submarino a ser 
utilizado pela Marinha dos Estados Unidos em porta-
aviões.

A Força Aérea Brasileira operou 21 aviões, a 
partir da Base Aérea de Santa Cruz e do porta-aviões 
“Minas Gerais”, de 1961 a 1995.

Possui capacidade para bombas e torpedos, 
inclusive 6 foguetes embaixo das asas.

tracker
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Vamos ajudar
o piloto a encontrar 
o seu avião?

O avião anfíbio “Catalina” tem capacidade 
para 5 tripulantes em missões de patrulha marítima. 
Voou pela primeira vez em 1935, sendo utilizado por 
diversos países antes, durante e após a Segunda Guerra 
Mundial.

A Força Aérea Brasileira operou esses aviões, 
de 1943 a 1982, em missões de patrulha naval.

A partir de 1958, os modelos Catalina 
brasileiros passaram a ser utilizados como cargueiros, 
fazendo inestimáveis serviços na Amazônia, região 
carente de infra-estrutura aeroportuária, utilizando os 
próprios rios como pista. Mais de 40 cidades da região 
amazônica foram atendidas por linhas regulares 
formadas por hidroaviões Catalina.

catalina
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