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No ano de 2021, o Instituto Histórico-

Cultural da Aeronáutica (INCAER), criado pelo 

Decreto nº 92.858, de 27 de junho de 1986, 

celebra 35 anos e, desde então, cumpre, com 

afinco, a finalidade para a qual foi destinado: 

pesquisar, desenvolver, divulgar e preservar a 

memória e a cultura aeronáutica brasileira. 

A sua primeira sede foi o antigo prédio 

da Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos 

Dumont, uma construção célebre inaugurada 

em 1938 e que foi projetada pelo arquiteto Attílio 

Corrêa Lima, um dos pioneiros da Arquitetura 

Moderna no Brasil. A construção revela uma 

nítida demonstração da influência desse estilo. 

Com dois pavimentos, uma estrutura de concreto 

armado, grandes fachadas de vidro, um amplo e 

fluido espaço e paredes revestidas de mármore 

travertino romano. O projeto foi pouco utilizado 

porque os hidroaviões caíram em desuso. Assim, 

as atividades que ainda eram realizadas no edifício 

foram encerradas de maneira gradual. Com o 

passar dos anos, o prédio foi descaracterizado e 

ficou à mercê do tempo e da falta de conservação. 

Na década de 50, houve o interesse 

de algumas instituições em ocupar o imóvel. O 

Ministério da Aeronáutica, por sua vez, concedeu 

o uso ao Clube de Aeronáutica. Nesse ínterim, 

em 1957, o prédio foi tombado pelo atual Instituto 

Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica completa 35 anos
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do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

tendo como argumento utilizado o estado de 

conservação da construção, além da sua relevância 

arquitetônica e histórica. Desde então, o Ministério da 

Aeronáutica tem zelado pela conservação da Estação 

e, com a criação do INCAER, a Organização Militar 

(OM) passou a ter como sede essas instalações 

- nada mais justo que o berço da cultura da FAB 

tutelasse o prédio -. 

No ano de 2019, ocorreu uma mudança de 

sede administrativa. Entretanto, mesmo ocupando 

novos espaços no Prédio do Comando da Aeronáutica 

(PREDCOMAER), a antiga sede continuou sob a 

responsabilidade do INCAER.

É importante ressaltar que, atualmente, 

o efetivo trabalha incansavelmente para que o 

Instituto seja reconhecido, pelos públicos interno 

e externo, como uma organização de excelência 

na gestão cultural. As frentes de gerenciamento 

são variadas e, para tanto, o INCAER possui uma 

equipe diversificada e especializada composta por 

historiadores, músicos, museólogos, bibliotecários, 

relações-públicas, técnicos de TI, desenhistas e 

administradores, entre outros profissionais de ponta.

O Instituto conta com uma biblioteca que foi 

inaugurada três anos após a sua criação. Atualmente, 

as instalações são adaptadas à realidade de uma 

Instituição que ocupa um bem tombado. No início, 

tratava-se de dois armários com alguns livros doados. 

Paulatinamente, o acervo foi crescendo. Atualmente, 

ocupa parte do segundo andar do prédio, com 

instalações modernas e uma bela vista da Baía de 

Guanabara.

No último ano, foi iniciada a migração 

do antigo sistema SISBIBLIO para o SOPHIA, 

um moderno instrumento de gerenciamento de 

coleção de acervo bibliográfico. Esse sistema é 

utilizado pelas bibliotecas que compõem a Rede 

de Bibliotecas Integradas da Aeronáutica (Rede 

– Bia), proporcionando uma consulta única, ágil e 

padronizada tanto ao efetivo quanto ao usuário, que 

pode consultar o acervo remotamente. Esse acervo 

conta com mais de três mil periódicos e mais de 

treze mil exemplares de obras sobre a Aeronáutica 

Brasileira, entre elas: livros (incluindo obras raras), 

folhetos, opúsculos, CD’s, DVD`s e fotografias.

Ao longo da história, o INCAER 

desenvolveu e desenvolve diversos projetos no 

intuito de enriquecer a cultura aeronáutica. Entre 

eles, podemos mencionar: o Clube do Livro, que visa 

divulgar e promover a literatura de livros com temas 

relevantes da Aeronáutica a preço de custo; o Projeto 

Memória, que obtém o depoimento de integrantes 

da FAB contando sobre as suas trajetórias na 

Instituição e o Encontro no INCAER, evento mensal 

e tradicional que ocorre no salão nobre. Evento esse 

que conta com um palestrante convidado a dissertar 

sobre temas aeronáuticos, militares e/ou culturais. 

No último ano, os eventos não ocorreram em virtude 

da pandemia da Covid-19.

O INCAER também é responsável por 

algumas publicações literárias, podendo-se destacar 

a coleção de livros História Geral da Aeronáutica 

Brasileira e o periódico Ideias em Destaque. Ambas 

foram publicadas, pela primeira vez, no fim da 

década de 80. A primeira, como próprio nome 

sugere, remonta à trajetória da Aeronáutica no Brasil. 

A série é coordenada por uma equipe de assessores 

e com a participação dos mais variados especialistas 

no assunto. Até o momento, foram publicados cinco 

volumes. Já a segunda, desde seu lançamento, 

abordava os mais diversos assuntos, tais como: 

aviação, temas militares, geopolítica e biografias de 

personalidades nacionais e internacionais. Algumas 

edições estão disponíveis para download no site 

do INCAER. Desde o ano de 2019, o periódico 

vem passando por remodelações coordenadas pela 

equipe de historiadores da Seção de Estudos e 

Pesquisa Historiográfica (SEPH). No momento, os 

artigos publicados têm foco, em temas aeronáuticos 

na esfera civil ou militar.

Uma das sessões do Instituto, primordial 

para o trabalho realizado, é a atual Seção de 

Desenvolvimento Gráfico e Computacional (SDGC). 
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Quando foi criada, recebeu o nome de Seção de 

Processamento de Dados (SPD) e contava com 

um encarregado e um auxiliar. Ambos trabalhavam 

em dois computadores IBM, com monitores VGA 

e impressoras matriciais. As publicações eram 

desenhadas manualmente e os resultados remetidos 

para a gráfica. Como tudo no mundo da informática, 

a Seção está sempre se modernizando; não apenas 

as máquinas operadas, mas também o material 

humano. Para tanto, o INCAER vem investindo, 

ao longo dos anos, na capacitação dos militares 

da SDGC, por meio de cursos. Os militares da 

“Informática”, como é conhecida, possuem grande 

responsabilidade, uma vez que todo o material de TI 

produzido pelos setores do Instituto são elaborados 

e executados nessa Seção. 

Além de todas as atividades listadas até 

aqui, o INCAER, em 2010, foi designado como Órgão 

Central do Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural 

do Comando da Aeronáutica (SISCULT). Um sistema 

criado com o intuito de planejar, orientar, coordenar 

e controlar as atividades culturais na Força Aérea 

Brasileira. Desde então, a OM tem se organizado 

para cumprir essa missão.

Conforme exposto, as frentes de trabalho na 

área da cultura são as mais diversas e, para tanto, foi 

necessário montar uma equipe multidisciplinar, que é 

composta por: músicos, museólogos, historiadores, 

desenhistas e uma secretaria que auxilia e gerencia 

nas questões administrativas do Sistema. Ao longo 

desses onze anos, a equipe trabalhou de forma 

continuada e incessante para criar, desenvolver, 

consolidar e divulgar o SISCULT, que hoje é bastante 

conhecido pelos militares e civis pertencentes à FAB.

Com uma equipe pequena e uma 

demanda muito grande, o trabalho de divulgação 

e conscientização precisou ser feito de forma 

estratégica e massiva para alcançar os militares 

da Força Aérea de todo o grande Brasil. Ao longo 

dos anos, foram redigidas legislações, proferidas 

palestras nos cursos de formação, realizadas Visitas 

de Assessoramento Técnico (VAT), confeccionados 

opúsculos, projetos de salas históricas, museus 

e demais espaços culturais, organizados eventos 

culturais e aprovados símbolos heráldicos, entre 

outros trabalhos. Esses são apenas alguns dos 

exemplos de atividades realizadas pela equipe do 

SISCULT desde a sua criação.

Mesmo com a pandemia da Covid-19, a 

equipe do Instituto não parou. Em um ano tão atípico 

para a história da humanidade, os órgãos de cultura 

no país e no mundo precisaram se reinventar... e o 

INCAER também. Para o último ano, vários planos 

precisaram ser engavetados, entre eles, alguns 

projetos de exposição museológica, Encontros 

no INCAER, Visitas de Assessoramento Técnico, 

eventos culturais e sociais como o tradicional 

INCAER Solidário.

Das missões realizadas no último ano, 

podemos destacar as tratativas para transformar 

a antiga sede no Centro Cultural da Força Aérea 

Brasileira (CCFAB) que, como tal, receberá 

palestras, exposições e cursos, entre outros eventos. 

O processo de remodelação ganhou um reforço 

que ocorreu por meio de uma parceria entre a 

Comissão de Implantação do Sistema de Controle 

do Espaço Aéreo (CISCEA) e o INCAER. A comissão 

cedeu engenheiros e arquitetos para auxiliar na 

elaboração do projeto, que tem como intuito recriar 

as características originais e modernizar o prédio por 

meio da instalação de novos sistemas eletrônicos 

e de combate ao incêndio, de um elevador, que 

aprimorará a acessibilidade; de uma cobertura retrátil 

e de banners institucionais.

Assim como a equipe do SISCULT vem 

trabalhando na reforma da antiga sede, também 

vem apoiando projetos culturais de outras unidades 

da FAB. Vale salientar que, no ano de 2019, as 

desenhistas da equipe fizeram cursos de Photoshop, 

Sketchup e Vray. Programas esses que proporcionam 

aos projetos uma realidade em 3D. 

No último ano, a equipe recebeu mais 

de dez propostas de remodelação ou criação de 

espaços culturais e, em um trabalho conjunto com as 
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OM solicitantes (realizado remotamente), a equipe 

do SISCULT cria ou remodela o espaço colocando 

elementos museológicos enquanto as desenhistas 

adéquam os projetos aos programas e os apresentam 

em 3D, sendo essa mais uma ferramenta importante 

da modernização do Órgão de cultura da FAB.

Os tempos de pandemia e a era digital 

modernos exigem que o INCAER se adéque à nova 

realidade tecnológica. No último ano, o software 

e-SISCULT, que contém um banco de dados com 

todas as informações e documentos relativos às 

atividades desenvolvidas pelo SISCULT, foi finalizado 

e já está sendo utilizado pelas unidades da FAB. 

Ele permite que os usuários consigam cumprir as 

demandas de cultura estabelecidas nas legislações 

do SISCULT de forma ágil, simples e informatizada 

e, dessa forma, acelerar o processo de registro 

dos bens culturais sob os cuidados da FAB. Como 

exemplo, podemos mencionar a aprovação da 

canção do Primeiro Esquadrão do Décimo Quarto 

Grupo de Aviação (1º/14º GAV), que foi a primeira 

canção militar aprovada através do Sistema. Após 

cumprir as etapas estabelecidas na ICA 906-1, que 

versa sobre a Atividade de Música no Comando da 

Aeronáutica, o processo, que durava, em média, 

duas semanas, foi concluído por uma Comissão 

Avaliadora, em dois dias.

Os eventos e missões elencadas ao longo 

deste artigo buscam demonstrar não apenas um 

pouco da história e da evolução do Instituto ao 

longo desses 35 anos, mas também a dedicação 

empregada por todos os militares e civis que 

pertenceram e que pertencem ao efetivo da Unidade. 

No curso de sua trajetória, o INCAER se apresenta 

como um lugar de Memória e Cultura cuja história 

foi e continua sendo protagonizada por indivíduos 

aguerridos, comprometidos e que visam um único 

ideal: fortalecer, propagar e proteger a Cultura no 

âmbito da Força Aérea Brasileira.

Parabéns ao INCAER e ao seu efetivo!
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Conselheiro do INCAER recebe título de Doutor 
Honoris Causa

Em singela cerimônia, em sua residência 

em São Paulo, o Conselheiro do Instituto Histórico-

Cultural da Aeronáutica (INCAER), Engenheiro 
Ozires Silva, ocupante da Cadeira nº 10, recebeu o 

título de Doutor Honoris Causa do Diretor-Geral do 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

(DCTA), Tenente-Brigadeiro do Ar Hudson Costa 
Potiguara e do Reitor do Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA), Professor Doutor Anderson 
Ribeiro Correia.

O título de Doutor Honoris Causa, 

expressão latina que, em português, significa “por 

causa de honra”, é título honorífico concedido 

pelo ITA a pessoas eminentes que tenham se 

destacado por sua virtude, por seu mérito, pelo alto 

nível de reconhecimento profissional e pelos feitos 

significativos; a ponto de serem consideradas no 

grau honorário de doutor. 

Somente três pessoas foram agraciadas 

com esse título: Alberto Santos Dumont, o Pai 

da Aviação e Patrono da Aeronáutica; Marechal 

Casemiro Montenegro, criador do ITA e, agora, o 

fundador e primeiro presidente da Empresa Brasileira 

de Aeronáutica (EMBRAER), Engenheiro Ozires 

Silva.

Nascido em Bauru, São Paulo, Ozires 

Silva é Tenente-Coronel Aviador e Engenheiro 

Aeronáutico graduado, em 1962, pelo ITA. Chefiou 

o Departamento de Aeronaves do Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento e, em 1965, iniciou 

o projeto IPD-6504 que, mais tarde, se tornaria o 

avião Bandeirante. Foi Ministro da Infraestrutura, 

presidente da Petrobras e, em 1991, retornou à 

Embraer, conduzindo o processo de privatização da 

empresa concluído em 1994.

Ten Brig Potiguara, Engenheiro Ozires Silva e Professor Anderson Correia
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INCAER participa da abertura do Ano Cultural de 2021 
da DPHCEx

O Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica 

(INCAER), foi um dos convidados para a abertura do 

Ano Cultural de 2021 da Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx), realizada 

no dia 03 de março. 

O General Ramires, Diretor DPHCEx, 

iniciou a cerimônia apresentando as boas-vindas 

aos presentes. Logo em seguida, o Cel Marcelo de 
Mello Ribeiro, Chefe da Seção de Planejamento 

e Projetos Culturais, proferiu a palestra sobre as 

origens e a trajetória da Diretoria, o Sistema Cultural 

do Exército, patrimônio material e imaterial, espaços 

culturais, projetos, metas e o calendário dos eventos 

culturais previstos para este ano.

O evento, que aconteceu no Museu 

Histórico do Exército e Forte de Copacabana (MHE/

FC), contou com a presença de Oficiais-Generais 

do Exército e de representantes de importantes 

instituições culturais, tais como, o Instituto Estadual 

do Patrimônio Cultural / Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa (INEPAC) e o Museu 

Nacional, além de professores e instrutores do Curso 

de Gestão Cultural da DPHCEx.

Gen Bda Ramires - Diretor do DPHCEx
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MUSAL realiza mais uma restauração de aeronave

Dando continuidade ao cronograma da 

Divisão Técnica do Museu Aeroespacial (MUSAL), em 

cumprimento ao Plano de Restauração e Conservação 

do Acervo Histórico, a Seção de Restauração 

concluiu a reforma de mais uma aeronave, o Pilatus 
P-3. Os serviços foram realizados no período de 25 

de fevereiro a 29 de março de 2021. 

A aeronave, que integra o acervo histórico e 

estará exposta em um dos hangares de exposições, 

necessitava de reparos estruturais e na sua pintura. 

A equipe de restauração, composta pelo Sargento 

Brás, pelo Sargento Agostinho e pelo Cabo Batalha, 

realizou trabalhos para eliminar rachaduras, 

conservando, assim, a integridade física original 

das peças afetadas, além da pintura completa da 

aeronave.

A conservação e restauração do acervo 

museológico compreendem um conjunto de 

procedimentos técnicos e metodológicos que tem 

como objetivo manter a integridade física dos itens 

e peças em diferentes estágios, minimizando e/ou 

estabilizando os processos de deterioração.

Texto: 1S BFT Breno Fazoli
Revisão: Cel Av R/1 Sarandi

Fotografia: 1S BFT Breno Fazoli e 
1S BFT Israel Almeida
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Expediente

Lançamentos do INCAER

Integrando a Amazônia: COMARA
“Filha da “necessidade”, nascia, em 1956, 

uma organização ímpar no seio da Força Aérea, quer 

pela sua singular missão ou pelo tipo de trabalho 

que executa. A Comissão de Aeroportos da Região 

Amazônica – COMARA – foi criada para contribuir 

com o desenvolvimento da malha aeroviária do país, 

construindo, ampliando e reformando instalações 

aeroportuárias na região mais inóspita do Brasil.”

LAQFA 
Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica 

“Cinquenta anos são passados desde que o 

Núcleo se tornou o Laboratório Químico-Farmacêutico 

da Aeronáutica (LAQFA).

Neste trabalho que ora oferecemos, 

procuramos levar ao leitor o conhecimento dessa área 

da Saúde, por meio do desenvolvimento desse nobre 

Laboratório que lida diretamente com o ser humano, 

melhorando a sua qualidade de vida, confortando e 

levando o alento e o afago aos que fazem uso do que 

nele é produzido, muitas vezes sem saber.”


