


Um dos principais objetivos da História é resgatar 

os aspectos culturais de um determinado povo ou 

região para o entendimento do processo de 

desenvolvimento.

Entender o passado também é importante

para a compreensão do presente.

Idade Contemporânea: de 1789 até os dias de hoje



O Decreto-Lei n.º 9.889 – de 16 de setembro de 

1946 subordinou os Comandos das Zonas 

Aéreas diretamente ao Ministro da Aeronáutica e 

modificou a abrangência territorial do País para 

as Zonas Aéreas. Assim, ficou a 1ª Zona Aérea

constituída pelos Estados do Amazonas, Pará, 

Maranhão, Piauí, pela parte Norte do Estado de 

Goiás (inclusive o município de Porto Nacional), e 

pelos Territórios Federais do Amapá, Rio Branco, 

Acre, e Guaporé (que seria desativado no ano 

seguinte).



REGIÃO NORTE – DÉCADA DE 40
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REGIÃO NORTE – DÉCADA DE 40

Aeródromo de Val-de-Cans

Em 1934, o General Eurico Gaspar Dutra – Diretor da Aviação Militar, designou o

Tenente do Exército Armando Serra de Menezes para escolher, em Val-de-Cans, um

terreno onde seria construído um aeroporto. O tenente foi ao local determinado em

companhia do General Horta Barbosa – Comandante da 8ª Região Militar, do Sr.

Ildefonso Almeida – Intendente Municipal de Belém, e do Sr. Raimundo Viana –

Secretário de Estado de Obras Terras e Aviação e Auxiliares. Após exaustivas

caminhadas na área prevista, encontraram o terreno apropriado para a construção do

aeroporto. Esse terreno foi desapropriado, em 03 de outubro de 1938, pelo Decreto

n.º 3.116.

As obras ficaram a cargo da Diretoria de Aeronáutica Civil, órgão do Ministério da

Viação e Obras Públicas. Foi construída uma pista de terra, no eixo Leste-Oeste,

dimensionada em 1200x150m, um pátio de estacionamento e um hangar de estrutura

em concreto para a aviação militar que, através dos tempos, ficou conhecido como

Hangar Amarelo pela cor de sua pintura.



Aeródromo de Val-de-Cans, em 1940



REGIÃO NORTE – DÉCADA DE 40

Herança do Ministério da Guerra, com o 7º Regimento de Aviação, no bairro do

Souza/Belém, criado em 29/03/1933, e em decorrência da primeira organização do

Ministério da Aeronáutica (18/10/1941), surgem a 1ª Zona Aérea, em 1941, e a Base

Aérea de Belém (BABE) e o 1º Grupo de Patrulha (na BABE) , em 1944, este com 06

hidroaviões PBY-5 CATALINA: PA 01, 02, 03, 04, 05 e 06.

A 1ª ZAé, com sede em Belém/PA, tinha abrangência de jurisdição sobre os Estados

do Amazonas, Pará, Maranhão e Território do Acre. Seu primeiro Comandante foi o

então Cel. Av. EDUARDO GOMES (12 de dezembro de 1941 a 31 de janeiro de

1942) hoje o Patrono da Força Aérea Brasileira.

Também, com essa primeira organização, surgiu a estrutura de Proteção ao Voo, com

a criação da Diretoria de Rotas Aéreas (DR) e do Serviço de Rotas da Primeira Zona

Aérea (SR-1), braço da DR em toda a Amazônia.

Com nova organização para a Força Aérea Brasileira, a partir de 16 de setembro de

1946, ficam subordinados ao Comando da 1ª ZAé: o 7º Regimento de Aviação, a

Base Aérea de Belém, o 1º Grupo de Patrulha (criado em 17/08/1944), e o Hospital

de Aeronáutica de Belém (criado em 13/12/1943), Unidades sediadas em Belém/PA.

A partir de abril de 1951, o Comando da 1ª ZAé passou a funcionar nos edifícios

números 296 a 299 da Avenida Oswaldo Cruz, próximo à Praça da República, na

cidade de Belém/PA.



Fachada do prédio da 1ª ZAé, no Centro, em Belém/PA 

Reprodução em tela da pintora Amara Rocha Lopes de Oliveira

(MARULA) – 1963



Instalações do HABE, em Belém/PA – 1944

O HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE BELÉM (HABE) foi criado, 

em 13 Dez. 1943, e inaugurado em 18 de Janeiro de 1944.



Fachada da BABE, no bairro do Souza, em Belém/PA –1945 

Em 1946, a Base Aérea de Belém (BABE) se instala em Val-de-Cans, 

nas dependências construídas pelos norte-americanos e ocupadas até o 

final da II Guerra Mundial



CRIAÇÃO DO NuPARAERBE

O Núcleo de Parque de Aeronáutica de Belém (NuPARAERBE) foi criado e

instalado, em 24 de março de 1947, no bairro do Souza, em Belém/PA, nas

dependências da BABE que havia sido transferida para o aeródromo de Val-de-

Cans. Inicialmente, organizou-se absorvendo as oficinas de reparação da BABE e

do Serviço de Material da 1ª Zona Aérea, a fim de fornecer o apoio logístico dos

cinco hidroaviões PBY-5 e dos quinze anfíbios PBY-5A orgânicos do recém-criado

1º/2º GAV.

Nos primeiros anos, o NuPARAERBE atuou com um efetivo bem reduzido. Poucos

Oficiais – apenas um Oficial Superior, seu Diretor – Maj. Av. Eng. Jorge de Araújo

PROENÇA, poucos Tenentes (a maioria da Reserva Convocada), alguns

Graduados de poucas Especialidades, e um número maior de civis

extranumerários, diaristas e tarefeiros.



Instalações originais da BABE 

Após a transferência da BABE para Val-de-Cans (1946), foi sede 

do Parque de Material Aeronáutico de Belém (1947 a 2002). 

Hoje, preservadas as mesmas instalações originais, é a sede do 

Comando da Polícia Militar do Estado do Pará



UM HIDROAVIÃO PBY-5 EM 1944: O PA-01, DEPOIS FAB 01 e PA-10 6500

Aeronave de Patrulha, empregado pela FAB de 1944 a 1957. Como PA-01 

pertenceu ao 7º Reg. Av. e, depois, ao 1º Gp Patr e 1º/2º GAV como FAB 01 

e PA-10 6500.

Foi descarregado do Inventário da FAB, devido a Acidente Grave com perda 

total da aeronave, ocorrido em 31/10/1953



AFUNDAMENTO DO U-199 – 31 Jul. 1943

No início do mês de julho de 1943, o submarino alemão U-199, comandado pelo

Capitão Hans Werner Kraus, começou a atuar no litoral do Estado do Rio de Janeiro,

dentro de um programa estabelecido pelo almirantado alemão de afundar os navios

mercantes que saiam do porto do Rio de Janeiro, levando matéria-prima para os

Estados Unidos ou recebendo material e equipamentos daquele país.

O U-199 era o que havia de mais moderno em termos de submarino da marinha

alemã, pois já incorporava as experiências da guerra até então. Deslocava 1.200

toneladas, tinha uma autonomia de 44 mil km, era tripulado por 61 homens e possuía

canhões de 37 mm e de 20 mm antiaéreos no convés, bem como metralhadoras de

grosso calibre para a sua autodefesa.

Na noite de 3 de julho, o U-199 abateu um PBM-3 Mariner do VP-74 da U. S. NAVY,

que atuava desde a Base Aérea do Galeão. Prosseguindo em sua missão, em 24 de

julho, afundou o mercante inglês Henzada e no dia 27 o navio cargueiro norte-

americano Charles Peale, que navegava a cerca de 80 km ao sul da cidade do Rio de

Janeiro.

Como a atuação do U-199 era monitorada pelo sistema de defesa norte-americano e

brasileiro, o seu destino foi traçado em 31 de julho, quando navegava na superfície a

100 km ao sul do Rio de Janeiro e preparava-se para atacar o comboio JT3,

constituído por cerca de 20 navios mercantes que seguiam para os Estados Unidos.



AFUNDAMENTO DO U-199 – 31 Jul. 1943

Ao ser detectado, foi lançado um primeiro ataque com um avião PBM-3 Mariner do

VP-74, comandado pelo Tenente Smith, que lançou duas bombas de profundidade e

efetuou várias rajadas com suas metralhadoras. Esse primeiro ataque acarretou

danos ao leme de profundidade do submarino, impedindo-o de submergir, mas não o

suficiente para colocá-lo fora de ação.

O segundo ataque foi realizado por um aparelho Lockheed A-28A Hudson da FAB,

pertencente à Unidade Volante do Galeão (UVG), que empregou duas bombas MK17

e utilizou as metralhadoras .30 de nariz. As bombas caíram apenas próximas do

submarino, mas, o uso das metralhadoras, em dois sobrevoos, ocasionou muitas

baixas nos operadores mais experientes das armas antiaéreas do convés do

submarino.

Porém, o destino do U-199 foi decidido pelo PBY-5 Catalina da FAB, matriculado PA-

02 e pilotado pelo 2º Tenente-Aviador Alberto Martins Torres, que foi acionado pelo

Major José Kahl Filho, o então Comandante da UVG. O PA-02 estava executando

uma missão de varredura nas proximidades de Cabo Frio e se dirigiu à área onde se

encontrava o U-199 para atacá-lo.

O Catalina efetuou uma primeira passagem e conseguiu três impactos diretos de

bombas de profundidade, que estavam com suas espoletas hidrostáticas

sincronizadas, e outro lançamento certeiro com a 4ª bomba, selou o destino do U-199

que afundou na posição de coordenadas 23°54'S e 42°54'W.



AFUNDAMENTO DO U-199 – 31 Jul. 1943

O PA-2 lançou vários botes salva-vidas para os 12 tripulantes do submarino que

sobreviveram ao ataque, inclusive o seu comandante, o Capitão Kraus. Os alemães

foram resgatados pelo destróier norte-americano Barnegat, que os transportou até o

Rio de Janeiro; em seguida, os sobreviventes alemães foram levados para Recife

onde ficaram internados em um campo norte-americano de prisioneiros de guerra.

O Catalina PA-2 estava tripulado pelos seguintes militares:

- Piloto: Aspirante-Aviador Alberto Martins Torres;

- 2º piloto: 2º Tenente-Aviador José Carlos de Miranda Corrêa;

- Navegador 1: Capitão-Aviador José Maria Mendes Coutinho Marques;

- Navegador 2: 1º Tenente-Aviador Luis Gomes Ribeiro;

- Operador de Rádio: 1º Sargento Sebastião Rodrigues Domingues;

- Mecânico de Bordo: 3º Sargento Gelson Albernaz Muniz;

- Operador de Armamento: 3º Sargento Manuel Catarino dos Santos;

- Auxiliar: Cabo Raimundo Henrique Freitas; e

- Auxiliar: Soldado de 1ª Classe Enísio Silva.



AFUNDAMENTO DO U-199 – 31 Jul. 1943

Posteriormente, em 28 de agosto de 1943, o Catalina PA-02 foi batizado com o nome

"Arará", homenageando um dos navios mercantes nacionais que fora afundado por

submarinos do Eixo. O afundamento do U-199 pelos aviões da FAB é considerado

como o mais importante feito realizado pela Jovem Arma no Teatro de Operações do

Atlântico Sul.

O Arará também ostentava os seguintes dizeres em seu estabilizador: “Doado à FAB

pelo povo Carioca”.



O PBY-5 PA-02 – ARARÁ, NA BAÍA DA GUANABARA/GB, EM 1944

Como PA-02 pertenceu ao 7º Reg. Av. e, depois, ao 1º Gp Patr e 

1º/2º GAV como FAB 02 e PA-10 6501.

Foi descarregado do Inventário da FAB, em 17/03/1958, por não 

ser recomendável a sua recuperação



UM ANFÍBIO PBY-5A: O FAB 14, DEPOIS PA-10 6513

Cerimônia de entrega de 15 PBY-5A  à FAB, na Base Aérea do Galeão/GB, 

em 12 Dez. 1944

Aeronave de Patrulha, empregado pela FAB de 1944 A 1957. O 6513 foi 

descarregado do Inventário da FAB, em 30/04/1959, devido a Acidente 

Grave com perda total da aeronave



CARACTERÍSTICAS DO ANFÍBIO PBY-5A CATALINA

Tripulação: piloto, copiloto, navegador, operador de rádio, artilheiro de proa, mecânico

de voo, e dois artilheiros da cauda

Comprimento: 19,46m – Envergadura: 31,7m

Altura: 6,15m – Superfície Alar: 130m2

Peso vazio: 9.485 kg – Peso máximo de decolagem: 16.066 kg

Grupo Motopropulsor: 02 motores radiais de 14 cilindros Pratt Whitney R-1830-92 Twin

Wasp – Potência: 895 kW (1.200 HP) cada um – Hélices: 01 por motor, de três pás

Velocidade máxima: 314 km/h (195 mph, 170 kt)

Velocidade de cruzeiro: 201 km/h (125 mph, 109 kt)

Alcance: 4.030 km (2.176 mn, 2.504 km)

Teto de serviço: 4816 m (15 800 pés)

Razão de subida: 5,1 m/s (1.004 ft/min)

Armamento: 05 metralhadoras (03 Browning M1919 7,62 milímetros (.30) – duas na

torreta do nariz e uma na escotilha ventral da torre da cauda – e 02 Browning M2 de

12,7 mm (.50), uma em cada bolha lateral da cauda. Bombas: 1.814 kg de bombas ou

cargas de profundidade, podendo ser substituídas por torpedos.



INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES AÉREAS DO 1º/2º GAV

Quando todos os PBY-5 (em 1944) e PBY-5A (em 1947) do 2º Grupo de Patrulha,

sediado na Base Aérea do Galeão/GB, foram concentrados no 1º/2º GAV, a FAB

tinha apenas seis anos de existência, vividos em prioritárias atividades de consolidar

uma Força Armada integrada por elementos de origens diferentes e, além disso, no

rescaldo da II Guerra Mundial. Nessa época, os serviços de manutenção e as

revisões de Nível Parque dos hidroaviões PBY-5 e dos anfíbios PBY-5A, sediados em

Belém, eram realizados no Parque de Aeronáutica dos Afonsos (PAAF), no Rio de

Janeiro/GB, distante doze horas e meia de voo. Para os PBY-5 esse traslado

implicava em descolar da Baía de Guajará/PA e somente amerissar na Baía da

Guanabara/GB, em voo direto. Entre outras, tais circunstâncias adversas acarretavam

dificuldades de organização e emprego que se acumulavam na área logística. A

inexistência de estoque de suprimento e a canibalização a que eram submetidos os

CATALINA, quando as peças de uma aeronave eram retiradas para utilização no

emprego de outra, culminou com a paralisação de todas, em 1948.



AQUISIÇÃO DE AERONAVE CANSO PARA O 1º/2º GAV

No final de 1948, o Ministério da Aeronáutica adquiriu, no Canadá, seis aeronaves

Modelo PBV-1A Canso (originários da Royal Canadian Air Force e que eram uma

variante canadense, fabricada sob licença, do Catalina PBY-5A), com o objetivo de

substituir os CATALINA acidentados e possibilitar a desativação dos modelos mais

antigos PBY-5 (hidroaviões), cuja operação era mais trabalhosa que a dos anfíbios

(PBY-5A). Essas aeronaves foram matriculados como PA-10 6522 a 6527, sendo os

cinco primeiros de fabricação da Canadian Vickers e o último da Boeing Aircraft of

Canadá. As duas primeiras aeronaves dessa aquisição foram recebidas pela FAB, em

03 de agosto de 1949.



UM DOS CANSO DA FAB

ANFÍBIO PA-10 6525 – CANSO – EM 1951

Aeronave de Patrulha com as mesma características do PBY-5A. O 6525 

foi modificado para a Missão de Transporte, em 1960, no Núcleo de 

Parque de Aeronáutica de Belém



RECUPERAÇÃO DOS PBY-5A NO NuPARAERBE

Em princípios de 1949, o Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER) determinou que a

Diretoria de Material da Aeronáutica (DIRMA) iniciasse um processo de

recuperação dos CATALINA no NuPARAERBE. Como decorrência, a DIRMA

transferiu, para o NuPARAERBE, o 2º Ten. Mec. Av. Afonso Henrique BORGES que,

servindo no PAAF, conhecia muito a respeito do CATALINA.

Como escreveu o Cel. Av. José de CARVALHO em seu livro “A PATA-CHOCA” (Rio

de janeiro: INCAER, 2004): “Ele conhecia tudo, sobre o CATALINA; andava sempre

com a Ordem Técnica TO-4 debaixo do braço. Eu tinha a impressão de que ele

dormia com esse manual sob o travesseiro”.

O Cel. Av. CARVALHO, um dos Oficiais pioneiros do 1º/2º GAV, chegou a Belém, no

início de 1949, depois de ter sido qualificado em Avião de Patrulha, pela U. S. NAVY,

em 1948. Designado Oficial de Material do 1º/2º GAV, o então 2º Ten. Av. CARVALHO

foi procurado pelo Ten. Borges, que havia assumido as funções de Chefe da Divisão

de Manutenção do NuPARAERBE, em 21/03/1949, e recebera a missão de planejar

e executar a Revisão Geral de todos os CATALINA existentes (três hidroaviões PBY-

5 e 11 anfíbios PBY-5A). Começou, então, a recuperação dos CATALINA no

NuPARAERBE. “As aeronaves, estacionadas no pátio do 1º/2º GAV, pareciam um

punhado de mendigos maltrapilhos, com a superfície de tela das asas em frangalhos

– pedaços rasgados e pendentes, com vidros das bolhas traseiras, das janelas, e dos

para-brisas quebrados, pneus vazios, enfim, uma cena dantesca!”, relata o autor Cel.

Av. CARVALHO.



RECUPERAÇÃO DOS PBY-5A NO NuPARAERBE

A escassez de recursos humanos foi um grande problema enfrentado para levar a

termo a missão recebida. Na reclassificação do Pessoal Militar, em 18/08/1949,

existiam quase 100 (cem) cargos vagos no NuPARAERBE. Na Divisão de

Manutenção existiam 42 cargos vagos de graduados nas diversas especialidades de

manutenção de aeronaves. O NuPARAERBE formalizou um pedido de cooperação

ao 1º/2º GAV, que foi prontamente atendido pelo Comando daquela Unidade.

Logo, as Revisões tiveram início, sendo executadas no Hangar do 1º/2º GAV,

empregando os melhores Graduados em cada Especialidade e sob a supervisão do

2º Ten. Mec. Av. BORGES. O primeiro avião a iniciar a Revisão Geral foi o PA-10

6512 que estava em melhores condições logísticas. Após dois meses, o PA-10 6512

realizou a primeira corrida na pista e, logo, ficou pronto para o Voo de Experiência.

Esse processo de recuperação dos quatorze CATALINA, concluído em 1956, foi o

instrumento formador e de aperfeiçoamento da excelente qualidade técnica e do

conhecimento especializado para os serviços de manutenção dessas aeronaves,

alcançados pelos Especialistas (militares e civis) do NuPARAERBE, bem como da

melhoria e renovação das instalações da Organização.

O 1º/2º GAV recuperou sua plena capacidade operacional e se afirmou como

Unidade Escola de Patrulha da FAB. Até meados da década de 1950, o 1º/2º GAV

formou várias turmas de Equipagens de Patrulha, quando seus aviões passaram a

ser mais empregados em missões de apoio às Unidades de Fronteira do Exército e

de transporte na Região Amazônica.



Vista Aérea do 1º/2º GAv no início dos anos 50

Após a interrupção das atividades aéreas por problemas logísticos, em 

1948, veem-se 08 CATALINA já operacionais, no pátio de 

estacionamento de aeronaves



PA-10 6516 – PRIMEIRA AERONAVE SAR DA FAB

Um fato relevante, na 1ª ZAé, foi a de ter tido a primeira aeronave a realizar missões

de Busca e Salvamento (SAR), a partir de 21 de março de 1951, após a criação do

Centro de Busca e Salvamento de Belém/PA, na estrutura do Serviço de Rotas da 1ª

Zona Aérea (SR-1), braço da Diretoria de Rotas Aéreas para a Amazônia. O PA-10

6516 foi o escolhido para ser empregado nessa tarefa operacional, modificando sua

configuração interna e recebendo as cores internacionais do SAR (faixas laranja). A

partir de então, o FAB 6516 iniciou o serviço de Alerta SAR, em Belém, participando

de inúmeras missões, em toda a Amazônia, atuando em conjunto com os Boeing SB-

17G, recém-incorporados à FAB, em junho de 1951, até ser substituído por estes

quando foi acidentado, na Baía de Guajará, em Belém/PA, após a decolagem com

destino a Manaus/AM, no dia 29 de setembro de 1954, com perda total da aeronave.



PA-10 6516, em Belém/PA, 1951 – Primeira Aeronave SAR da FAB



REGIÃO NORTE – DÉCADA DE 50

Correio Aéreo da Fronteira

Em 1954, atendendo solicitação do Comando da 8ª Região Militar (8ª RM) e do

Comando do Grupamento de Elementos de Fronteira (GEF), sediados em Belém/PA,

o Brig.-do Ar Antônio Alves CABRAL – Cmt. da 1ª ZAé – autoriza a criação do

Transporte Militar do Alto Amazonas e do Correio da Fronteira, para realização de

missões em proveito das Unidades do Exército localizadas nas fronteiras norte e

noroeste do Brasil. Tais missões eram cumpridas pelas aeronaves anfíbias (PBY-5A e

CANSO) do 1º/2º GAV, com frequência quinzenal, realizando transporte de pessoal e

logístico para as Unidades sediadas em Macapá/AP, Clevelândia do Norte/AP, Boa

Vista/RR, Tabatinga/AM, Cucuí/AM, Porto Velho/RO, Forte Príncipe da Beira/RO,

Guajará Mirim/RO, Rio Branco/AC, e Cruzeiro do Sul/AC.



REGIÃO NORTE – DÉCADA DE 50

Criação da COMARA

No início da década de cinquenta existiam apenas 17 aeródromos, na Amazônia, dos

quais somente Manaus/AM, Belém/PA, e Santarém/PA tinham cobertura asfaltica. Em

1953 foi implantada, por preceito constitucional, a Superintendência do Plano de

Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), que se transformou depois na

SUDAM. Entre as suas atribuições estava a da implantação da malha aeroviária da

Região Norte.

O Ministério da Aeronáutica, através do Comando da 1ª Zona Aérea, criou a

Comissão Mista FAB/SPVEA, sediada em Belém/PA, que após um ano e sete meses

de funcionamento foi transformada na Comissão de Aeroportos da Região Amazônica

– COMARA, através do Decreto nº 40.551 de 12 de dezembro de 1956.

O Administrador da Comissão Mista FAB/SPVEA e primeiro Administrador da

COMARA foi o Maj. Av. PROTÁSIO Lopes de Oliveira.



CRIAÇÃO DA COMARA – 1956
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PA-10 6509 – Troca de motor 

Jun. 1957

(70 dias em Benjamim 

Constant/AM)

“FACILIDADES” DA ÉPOCA



TROCA DE MOTOR EM BENJAMIM CONSTANT/AM

Em junho de 1957, o PA-10 6509 sofreu uma pane grave no motor direito, quando

cumpria uma Missão do Correio da Fronteira em apoio às Unidades do Exército nas

localidades de Tabatinga, Ipiranga, e Japurá, amerissando monomotor em Benjamim

Constant/AM. Em 08 de julho, o PA-10 6515 decolou de Belém para retomar o

cumprimento da Missão do 6509, levar uma Equipe de Especialistas para a troca do

motor (03 Sargentos e 02 Cabos), e trazer de volta os tripulantes daquela aeronave.

O motor novo para a substituição saiu do Rio de Janeiro/GB, em um C-47 do

Comando de Transporte Aéreo (COMTA), indo até Manaus; daí, em uma chata do

Serviços de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do Pará (SNAPP),

subiu o Rio SOLIMÕES até chegar em Benjamim Constant, após cinquenta dias de

viagem; feita a instalação do motor e o avião dado como pronto, enviaram mensagem

radiotelegráfica para Belém, solicitando a tripulação para o traslado; no Dia de São

Bartolomeu (24 Ago.), o “Seu” BRAGA – dono da pensão onde faziam as refeições –

avisou que deviam amarrar bem o avião já que iria desabar o “Toró de São

Bartolomeu”; mesmo um tanto quanto incrédulos sobre o alerta, fizeram o reforço de

amarração da aeronave; o “anunciado” desabou mesmo e, por ironia do destino,

desprendeu um barco de suas amarras e o lançou de encontro à cauda do Catalina,

danificando seu profundor e o leme de direção; resultado: outro rádio para Belém,

pedindo material e um Especialista de Entelagem para os reparos; finalmente,

passados setenta dias na localidade, regressaram à Belém na aeronave que trouxe o

Especialista e o material para o serviço.



PA-10 6509 – Troca de motor 

em Benjamim Constant/AM, 

com viagem fluvial

da Equipe de Especialistas 

para escolher área de 

amerissagem no Rio Javari 

(Ago. 1957)

“FACILIDADES” DA ÉPOCA



ÁREA DE AMERISSAGEM NO RIO JAVARI/AM – 1957 

“Em agosto de 1957, enquanto aguardávamos a chegada do motor para instalação no

PA-10 6509, recebemos a solicitação do Cmt. da V Companhia de Fronteira do

Exército Brasileiro (sediada em Tabatinga/AM) para viajarmos até um local na

margem direita do Rio Javari, na fronteira com a Colômbia, a fim de fazer medições e

participar das sondagens para escolha do melhor trecho de

amerissagem/descolagem dos nossos CATALINAS, o que definiria o local de

construção de um novo Pelotão de Fronteira naquela área. Essa viagem foi realizada

(3S QAT MAV SANZOVO, 3S QAV BITAR, 3S QAT MAV GUARANY, e militares da V

Cia. Front.), em duas “voadeiras” da Unidade, num percurso de ida que durou todo

um dia. O momento para definição do local para a hidropista era propício, pois, o Rio

Javari estava na cota mais baixa de suas águas (época da seca) e possibilitava uma

avaliação mais realista para as operações dos CATALINAS nos limites de segurança.

Chegados ao local, constatamos já existir uma área desmatada (ainda não

destocada) aguardando decisão e ordem para início das construções do Pelotão. A

partir desse local, cujo acesso ao filete d’água barrenta do Javari se fazia por uma

extensa e tosca escada (degraus cavados no barranco e acabado com toros de

madeira), subimos e descemos o rio algumas muitas vezes, analisando e registrando

a largura das margens e o comprimento do leito possível de utilização nas operações

de amerissagem e descolagem.



ÁREA DE AMERISSAGEM NO RIO JAVARI/AM – 1957 

“E, concluímos que uma reta do rio (estirão de cerca de 1500 a 1800 metros), a partir

da área desmatada e rio acima (finalizada com uma curva de quase 90 graus à

direita), era a mais indicada para o emprego dos CATALINAS.

Estava definido o local de construção do 9º Pelotão Especial de Fronteira de 

Estirão do Equador...”

Relato recebido do SO QAT MAV Adão SANZOVO, um dos integrantes da missão,

produzido em Jun. 2013.

A Equipe de Especialistas da troca de motor do PA-10 6509:

3S QAT MAV Adão SANZOVO

3S QAT MAV José GUARANY Medeiros

3S QAV Gilberto de Castro BITAR

CB QMR ME AU NASCIMENTO

CB QMR ME AU FERNANDO “ALICATE”



ESTIRÃO DO EQUADOR – SEDE DO 4º PEF (2012)



PISTA DE ESTIRÃO DO EQUADOR – 4º PEF – 2012 



MODIFICAÇÃO DA MISSÃO DO 1º/2º GAV

Em 1958, o Estado-Maior da Aeronáutica transfere a Missão de Unidade Escola de

Patrulha da FAB para o 1º/7º GAV, em Salvador/BA, e designa o 1º/2º GAV para

cumprir a Missão de Transporte Aéreo na Região Amazônica

De 1958 a 1960, os PBY-5A e os CANSO foram modificados para a configuração

Transporte, inicialmente nos USA (seis aeronaves – 6508, 6509, 6513, 6514, 6515 e

6521) e, em continuidade, no Núcleo de Parque de Aeronáutica de Belém (outras seis

aeronaves – 6520, 6522, 6523, 6525, 6526 e 6527). Dentre as principais

modificações constou a retirada dos sistemas de armamento, das bolhas laterais e da

torreta de metralhadoras do nariz, sendo a mesa do navegador e as macas

substituídas por assentos para passageiros, além da adição de janelas laterais e da

colocação de uma porta de carga no lugar da bolha esquerda. As superfícies

transparentes na parte superior da cabina também foram retiradas. Os aparelhos

convertidos para transporte receberam a designação de CA-10.

As outras aeronaves, devido ao seu estado de conservação não recomendar a

modificação, foram descarregadas e tiveram suas peças, seus componentes, e seus

equipamentos aproveitados para reposição na manutenção das demais.



CATALINA TRANSPORTE: O CANSO CA-10 6527, HOJE NO MUSAL



PRIMEIRO C-47 DO 1º/2º GAV

CERTAMENTE, para muitos AMAZÔNIDAS, esta imagem 

representou a ESPERANÇA, o AUXÍLIO, a CIDADANIA...

Em 1958, o 1º/2º GAV recebeu o primeiro C-47 (Douglas DC-3) para 

as atividades de Transporte Aéreo – o FAB 2068

Eles tombaram, heroicamente, na madrugada de 16 de junho de 

1967, cumprindo o dever e inscrevendo para a história da FAB 

mais uma página brilhante de solidariedade humana, de 

disciplina, e de coragem. 



OUTRO DOS C-47 DO 1º/2º GAV: O FAB 2015

CERTAMENTE, para muitos AMAZÔNIDAS, esta imagem 

representou a ESPERANÇA, o AUXÍLIO, a CIDADANIA...



João CAMARÃO Telles Ribeiro

❖ Ten.-Brig.-do Ar ❖

O AMAZONIDENSE

08/06/1916 – 07/04/2000 



Ten.-Brig.-do Ar João CAMARÃO Telles Ribeiro – O AMAZONIDENSE

O neologismo amazonidense, criado por ele próprio, aplica-se àquela pessoa que,

não sendo amazonense (nascida no Estado do Amazonas) nem amazônida (nascida

na Amazônia), apaixona-se pela Região Amazônica e nela vive, por longo tempo,

trabalhando para o seu desenvolvimento. Ninguém melhor que ele – nascido em

São Gonçalo/RJ, tendo servido por mais de doze anos, em Belém: como Tenente do

Exército da Arma de Aviação no 7º Corpo de Base Aérea (1941/1942), como Major e

Tenente-Coronel na Base Aérea de Belém (Fev. 1953 a Abr. 1954), como Tenente-

Coronel (Nov. 1957) e Coronel (1959) na Chefia do Estado-Maior da 1ª Zona Aérea,

e como Major-Brigadeiro no Comando da 1ª Zona Aérea (20/01/1971 a 04/12/1973)

e do Primeiro Comando Aéreo Regional (04/12/1973 a 20/01/1976) – para receber

esta naturalidade com que, como elogio, se referia aos seus auxiliares mais

capazes.



REGIÃO NORTE – DÉCADA DE 50

No ano de 1958, sob o Comando do Brig.-do Ar Francisco de Assis de Oliveira

BORGES, o então Tenente-Coronel Aviador João CAMARÃO Telles Ribeiro,

exercendo a função de Chefe do Estado-Maior da 1ª ZAé (CH/EM-1), planejou,

programou, e obteve aprovação para a criação do Correio Aéreo Nacional da

Amazônia (CANAM), com a finalidade de ampliar e complementar as Linhas do

Correio Aéreo Nacional (CAN), cujos aviões não podiam operar em grande número

de localidades da Região Amazônica, ainda desprovidas de pistas de pouso e

também carentes de apoio de toda ordem. Como consequência, foram extintos o

Transporte Militar do Alto Amazonas e o Correio da Fronteira, ativados em 1954.

A programação do CANAM de então estabelecia 12 (doze) Linhas, que se distribuíam

pelas áreas mais carentes e remotas da Amazônia, seguindo as calhas dos

principais rios da Região, a partir de Belém/PA e de Manaus/AM, atendendo a 93

(noventa e três) localidades, em percursos que totalizavam 67.271 quilômetros, com

frequências semanal, quinzenal e mensal.

O CANAM utilizava os meios aéreos do 1º/2º GAv – os anfíbios PBY-5A, nas áreas

dos rios, e os C-47 DOUGLAS para operação nos aeródromos já existentes e à

medida que outras pistas de pouso iam sendo construídas. Em determinadas Linhas

do CANAM eram empregados, também, os BEECHCRAFT C-45 e T-7 – orgânicos

da Esquadrilha de Adestramento da Base Aérea de Belém.



Linhas do CANAM – 1958  



TRINÔMIO FAB / MISSIONÁRIO / ÍNDIO – 1958

Nesse mesmo ano de 1958, o Ten.-Cel. Av. CAMARÃO planejou e obteve

aprovação para a criação do Trinômio FAB/Missionário/Índio, um “acordo

de cavalheiros não escrito” entre o Comando da 1ª ZAé e as Dioceses e

Prelazias das Missões Religiosas, atuantes na Região Amazônica, com a

finalidade de implantar, manter, e desenvolver núcleos de assentamento

humano em áreas próximas das nossas fronteiras norte e noroeste, ainda

não guarnecidas por Unidades do Exército, ali fixando os indígenas da

região e garantindo a preservação dos seus costumes e da sua cultura.

Um dos primeiros Trinômios foi implantado, em Tiriós/PA, em 1958, com a

participação dos Padres Franciscanos da Sociedade dos Padres

Missionários da Prelazia de Óbidos.



TRINÔMIOS FAB / MISSIONÁRIO / ÍNDIO – 1959 A 1962

Belém

Macapá

Manaus

Boa Vista

Porto Velho

Rio Branco

Tiriós

Santarém

Oiapoque

Cucuí

Surucucu

Cururu

Cruzeiro do Sul

TeféTabatinga

Guajará-Mirim

Forte Príncipe da Beira

Uaicás



Trinômio FAB / Missionário / Índio – Cururu/PA 

1959 – TCel. Av. PROTÁSIO Lopes de Oliveira e Maj. Av. MARION de 

Oliveira Peixoto, entre Padres Franciscanos e índios Mundurucus, na 

Missão Cururu (Alto Tapajós) 



OPERAÇÃO EREPECURU – ABERTURA DE TIRIÓS/PA 

Até a década de sessenta, a fronteira norte do Brasil, em seus limites com: Guiana

Francesa, Suriname, Guiana (Inglesa), Venezuela, e Colômbia, era somente

ocupada e protegida pela Colônia Militar de Clevelândia (24 de março de 1919), pelo

3º Batalhão de Fronteiras (instalado, em Oiapoque, a 01 de janeiro de 1931), ambos

no então Território do Amapá, e, daí, após cerca de 4.400 km de “terras de fronteira

de ninguém”, em Cucuí (na margem esquerda do Rio Negro, na tríplice fronteira

Brasil/Venezuela/Colômbia), no Estado do Amazonas, sede do 4º Pelotão Especial

de Fronteira.

Em 1958, a visão estratégica do Ten.-Cel. Av. CAMARÃO planejou a Operação

EREPECURU, para abertura de uma pista numa área por ele selecionada, na

confluência dos rios Erepecuru e Paru de Oeste, a cerca de doze quilômetros da

fronteira com a Guiana Holandesa (Suriname a partir de 1975). No último trimestre

de 1959, sob sua orientação e participação direta, foi construída uma pista de

pequena extensão, porém segura, capaz de receber até as aeronaves Catalina CA-

10 e Douglas C-47 do 1º/2º GAV. Concomitantemente, fez contato (10 de abril de

1957) e estabeleceu um Trinômio com a recém-criada Prelazia de Óbidos, que para

ali designou o Missionário Franciscano Frei Cirilo, a fim de trabalhar nas atividades

de aculturação e fixação dos índios Tiriós (de vida nômade, espalhados na região, e

constantemente imigrando para o Suriname). Surgiu, assim, TIRIÓS e sua Missão

Religiosa dos Padres Menores, com ação presença e apoio regular do CANAM e da

1ª ZAé.



Trinômio FAB / Missionário / Índio – 1958 



TRINÔMIO DE TIRIÓS/PA – DECLARAÇÃO (1ª PARTE)

DECLARAÇÃO

O Comandante da 1ª Zona Aérea declara que o Trinômio “FAB/Missionário/Índio” de

Tiriós, considerado de interesse nacional pelo Ministro da Aeronáutica, constitui um

posto de fronteira nas cabeceiras do Rio EREPECURU com o PARU DE OESTE,

operado pela 1ª Zona Aérea com a colaboração essencial da Sociedade dos Padres

Missionários da Prelazia de Óbidos.

A concepção do Trinômio “FAB/Missionário/Índio” pressupõe o íntimo entrosamento

do trabalho paciente e árduo do Missionário, na aculturação dos silvícolas da faixa

de fronteira, com a FAB, cuja participação se faz através da presença permanente

de elementos de comunicações na iniciativa, de técnicos ou agentes especializados.

O trabalho braçal é fornecido pelos índios, pagos pela FAB em espécie, sempre por

intermédio da Missão. É vedada a interferência direta do pessoal da FAB com os

silvícolas, para não perturbar o trabalho delicado e complexo de aculturação.

A visita regular dos aviões do CANAM (Correio Aéreo Nacional da Amazônia)

assegura o fluxo de suprimento de víveres, medicamento e outros artigos

necessários à sobrevivência e ao progresso do pequeno núcleo populacional.



TRINÔMIO DE TIRIÓS/PA – DECLARAÇÃO (2ª PARTE)

Alguns Trinômios, como o de Tiriós, resultam da iniciativa da FAB que estabeleceu

contato com os índios, através de operações especiais. Nesse caso, a FAB procurou

colaboração de instituições religiosas de reconhecida capacidade e experiência na

obra de aculturação indígena, quando da Operação EREPECURU (Tiriós), em 1959,

e acercou-se desta Zona dos Padres Franciscanos, cujo êxito missionário já estava

consagrado na Missão CURURU, tendo a felicidade de obter a pronta compreensão

e a imediata colaboração do Bispo de Óbidos Dom Frei JOÃO FLORIANO

LOEWENAU - OFM e do Provincial de RECIFE Frei SERAFIM. O Trinômio TIRIÓS

vem progredindo lenta e seguramente desde então.

Belém, 03 de abril de 1963

Assinatura do Comandante da 1ª Zona Aérea

Brig.-do Ar Francisco de Assis de Oliveira Borges

Firma reconhecida em Cartório de Belém



TRINÔMIO DE TIRIÓS/PA

Como resultado dessas ações e do trabalho diuturno e permanente desse Trinômio,

foi neutralizado o êxodo, existente à época, dos índios Tiriós para a Guiana

Holandesa. Tiriós foi o primeiro núcleo de assentamento humano, implantado a meio

caminho daquelas “terras de fronteira de ninguém”, entre Clevelândia do Norte/AP e

Cucuí/AM.

E, o Ten.-Cel. Av. CAMARÃO ainda não se deu por satisfeito! No início da manhã de

um Sábado – 27/04/1963, pilotando o Douglas C-47 2045, do 1º/2º GAV, pousou em

Tiriós, transportando um touro e nove vacas (uma delas já prenha), com um

vaqueiro para cuidar do gado e ensinar aos índios o dia-a-dia do seu manuseio.

Tinha início a atividade pecuária no TRINÔMIO TIRIÓS!

TIRIÓS com 50 índios, sem menores de 10 anos, em 1958, evoluiu para mais de

500 índios, em 1980, com 160 crianças e cerca de 400 cabeças de gado vacum e

búfalos, além da Aldeia Cuxaré, com mais de 100 índios.



TRINÔMIO TIRIÓS/PA – 1965

Desembarque do CA-10 6527, em Tiriós, cumprindo a Linha do 

CANAM (LPA-12 TIRIÓS). Na foto: 2º Ten. Av. Lauro, 1º Ten. Av. 

Deusdedit e Frei Cirilo



TRINÔMIO DE TIRIÓS/PA – HOJE

Hoje, TIRIÓS é um “POLINÔMIO” e uma realidade, em termos de ocupação

humana e de segurança militar naquela região. A Missão Franciscana, transferida

para um local a 2 km de distância do anterior, em 1976, hoje congrega cerca de

novecentos índios. Possui uma escola – Escola Estadual São Francisco – com cinco

salas de aula, uma biblioteca, quatro banheiros, e é responsável pela educação

bilíngue dos estudantes de ensino fundamental, atendendo a trezentos alunos. Foi

construída com recursos do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), como

compensação pelo uso da área indígena para implantação do sistema de proteção e

vigilância do espaço aéreo da região. Um Posto da FUNAI também está ali

instalado. O 1º Pelotão Especial de Fronteira (2ª Companhia de Fuzileiros do 2º

Batalhão de Infantaria de Selva) e um Destacamento de Controle do Espaço Aéreo

são os nossos atuais baluartes de presença e de emprego militar nesse ponto da

extensa faixa de fronteira, entre Oiapoque/AP e o 4º Pelotão Especial de

Fronteira/5º BIS, em Cucuí/AM.



TRINÔMIO TIRIÓS/PA – HOJE (2013)



TIRIÓS/PA – HOJE (2013)

Vila residencial dos integrantes do 4º PEF/5º BIS, construída pela COMARA, 

inaugurada em 21 Jun. 2011



OPERAÇÃO PARIMA – 1961

Em 1959, o Ten.-Cel. Av. CAMARÃO planejou a Operação e obteve a aprovação do

Cmt. da 1ª ZAé, objetivando colocar, na área Norte/Oeste do Território Federal do Rio

Branco, material e pessoal suficientes em qualidade e quantidade, que permitisse

executar as três seguintes ações:

– inspecionar e registrar o sem número de pistas de pouso, pequenas e grandes,

construídas sem o beneplácito das autoridades aeronáuticas e operadas sem

homologação, tudo em desacordo com o Código Brasileiro do Ar e com a

regulamentação complementar, e avaliar-lhes a adequabilidade para o tráfico de

contrabando;

– cooperar com os missionários da CRUZADA DE EVANGELIZAÇÃO MUNDIAL, em

obras de interesse comum, que facultassem a necessária convivência longe do

ambiente de mútua desconfiança, para examinar-lhes e medir-lhes o feitio religioso e

a intenção missionária, bem como a qualidade humana e a habilidade funcional, nas

suas relações com os silvícolas; e,

– quebrar o absoluto abandono da fronteira Oeste do Território, instalando três

“Trinômios" (Uaicás, Surucucu e Parima) em colaboração com a CRUZADA, cujos

missionários já possuíam o domínio da língua e o conhecimento das tradições

culturais de tribos afins, tornando possível um contato pacífico e construtivo em dois

daqueles pontos (Surucucu e Parima), onde os elementos autóctones eram inocentes

de comercio anterior com os civilizados.



OPERAÇÃO PARIMA - 1961

A Operação PARIMA foi concebida a partir de um levantamento de informações

levado a efeito, em 1958, por uma equipe da 1ª ZAé sob a chefia do então Cel. Av.

ATHOS Fábio Romano BOTELHO, na fronteira Norte/Oeste do Território Federal do

Rio Branco, porém, somente foi desencadeada, na manhã de 06 Jan. 1961, com a

partida do contingente de pessoal e das aeronaves (CA-10 6521, C-45 2836, L-6

3090 e L-6 3091) da Base Aérea de Belém/PA para Boa Vista/RR, aonde chegaram

na tarde de 09 Jan. 1961.

A Operação, além de obter o sucesso pretendido quanto ao registro das pistas de

pouso na área de atuação e a cooperação dos missionários da CRUZADA DE

EVANGELIZAÇÃO MUNDIAL, implantou os Trinômios de Uaicás, Surucucu, e

Parima “B”, com a construção de pista de pouso operacional para CA-10 Catalina e

C-47 Douglas, em Surucucu e Parima “B”, e a de Uaicás operacional para C-45.

O Comando da 1ª ZAé estendeu a Linha do CANAM – LPA-1 BELÉM/BOA VISTA

(frequência quinzenal) até Parima "B" e Surucucu, sendo numa quinzena realizada

por C-47 ou CA-1O e na seguinte de C-45, atendendo este último também a Uaicás.

A inauguração do Parima “B” e do Surucucu foi efetivada quando a LPA-1 do

CANAM, em um C-47, aterrou nas duas pistas, em 29 Abr 61, pilotado pelo Ten.-Cel.

Av. CAMARÃO e Maj. Av. CAMPOS SOBRINHO.



OPERAÇÃO PARIMA – 06 JAN. 1961

O CA-10 6521 aguarda, em Porto de Moz/PA, o término do reabastecimento 

dos L-6 3090 e 3091



OPERAÇÃO PARIMA – 10 JAN. 1961

Base de Operações instalada na Fazenda Santa Rosa/RR – o CA-10 

6521 serve de avião tanque para reabastecer os  L-6  



OPERAÇÃO PARIMA – 10 JAN. 1961

Base de Operações instalada na Fazenda Santa Rosa/RR – o CA-10 

6521 serve de avião tanque para reabastecer os  L-6  



OPERAÇÃO PARIMA – 29 JAN. 1961

Pista de Uaicás/RR, reconstruída e ampliada, já com 850X20m e operacional 

para aeronave C-45 



OPERAÇÃO PARIMA – 28 MAR. 1961

Bomba de Napalm sendo instalada, no CA-10 6525, para ser lançada nas 

posições do Parima e Surucucu, a fim de queimar a área e possibilitar o pouso 

dos L-6



OPERAÇÃO PARIMA – ABR. 1961

Aeronaves da Operação na pista aberta em Surucucu/RR



OPERAÇÃO PARIMA – ABR. 1961

Aeronaves da Operação na pista aberta em Parima “B”



TRINÔMIO SURUCUCU/RR – HOJE (2013)

Aeródromo asfaltado, com pista de 1.300m x 30m, localizado 

no topo da Serra  Surucucu, a cerca de 1.000 metros de 

altitude, no município de Alto Alegre/RR. É sede do 5º 

Pelotão Especial de Fronteira do Exército Brasileiro, com 

representações da Fundação Nacional de Saúde e da 

Fundação Nacional do Índio.



Primeira aterrissagem em UAUPÉS/AM – 22 Ago. 1962

Na manhã desse dia, o Beechcraft C-45 2854 da 1ª ZAé, tripulado pelo Ten-

Cel. Av. PROTÁSIO Lopes de Oliveira, 2º Ten. Av. JOÃO CARLOS de 

Oliveira Castro, e 3S QAV Máximo ROMERO (Mecânico de Voo), pousou na 

pista de UAUPÉS/AM, em construção pela COMARA, levando a bordo o 

Marechal do Ar EDUARDO GOMES e o Bispo D. JOÃO Marchesi – Prelado 

da Diocese da área



Marcação da picada pista/porto de UAUPÉS – 22 Ago. 1962

Na tarde desse dia, foi realizada uma “expedição” para demarcar a área onde 

seria construída a estrada de ligação do aeródromo ao porto de Camanaus. A 

“expedição” já no final da “picada” demarcada (da esquerda para direita): 2º 

Ten. Av. JOÃO CARLOS, Mal.-do Ar EDUARDO GOMES, Ten-Cel. Av. PROTÁSIO, 

e o prefeito de Uaupés



PISTA DE UAUPÉS HOJE (2012)

Destacamento de São Gabriel da Cachoeira – DASG

Instalado na pista original de UAUPÉS/AM, região da Cabeça de

Cachorro (fronteira com a Colômbia e a Venezuela), e inaugurado em

23/05/2011. Dispõe de pista de táxi, pátio operacional, hangares, vias de

acesso, casa de força, castelo de água e hangar principal com dois

prédios anexos. É utilizado como uma Base Aérea apta a operar com

aviões de caça, para interceptação de possíveis invasores do espaço

aéreo nacional, e outras aeronaves de emprego.



OPERAÇÃO MAPUERA

Em 1962, o Ten.-Cel. Av. CAMARÃO esboça e põe em prática o Plano da Operação

MAPUERA que consistia em abrir uma pista de pouso na região próxima à fronteira

do Brasil com a Guiana Inglesa, a meio caminho entre Tiriós/PA e Boa Vista/RR. Sua

existência era importante, como apoio da aviação na rota Belém/Boa Vista e pelo

interesse de trazer de volta os índios brasileiros que, por razões diversas,

atravessaram a fronteira em busca de melhores condições de vida na Guiana

Inglesa.

No período de 10 de dezembro de 1962 a 15 de março de 1963, foi realizada a

Operação, com a construção das pistas de pouso de Anauá (margem direita do Rio

Anauá), Uai Uai (margem direita do Rio Cafuini), e Clareira Pellegrino (mais abaixo de

Uai Uai, no Rio Cafuini). A pista de Anauá ficou operacional para emprego das

aeronaves Catalina CA-10 e Douglas C-47, com as instalações essenciais para apoio

do trânsito dessas aeronaves. Uai Uai foi considerada pista de apoio para Anauá, e, a

Clareira Pellegrino pista de emergência, em caso de necessidade.

Da Operação MAPUERA participaram militares e civis da Força Aérea Brasileira (com

o Cel. Av. CAMARÃO comandando, dirigindo, e diretamente atuando), uma Equipe de

oito Paraquedistas Precursores do Núcleo de Divisão Aeroterrestre, sediada no Rio

de Janeiro/GB, e índios Wai Wai da localidade de Kana Shen, na Guiana Inglesa.



OPERAÇÃO MAPUERA

O Relatório da Operação MAPUERA e o Diário Operacional da Equipe da Bda Pqdt que 

dela participou estão disponíveis na Seção “Amazônia: Nossa Vida, Nosso Mundo” do 

Web site www.catalineiros.com.br 



UM ENTRE TANTOS PERCALÇOS...

13 Set. 1963 – Rio Purus (margem direita do Solimões), em frente à

cidade de Lábrea – o CA-10 6525 bateu numa pedra, ao amerissar, e

afundou. Não houve vítimas. Na imagem barcos e pessoas trazendo a

aeronave para a margem. Foi recuperado e voltou a voar!



1º/2º GAV E 1º ETA – 1969

O Ministro de Estado da Aeronáutica pela Portaria nº R-012 GM3 de 12 de

maio de 1969, resolve:

Ativar na Base Aérea de Belém o 1º Esquadrão de Transporte Aéreo (1º ETA);

Determinar a desativação do 1º Esquadrão do 2º Grupo de Aviação, passando

seu acervo em pessoal, material e instalações a pertencer ao 1º ETA.

Atribuir como missões do 1º ETA, ora organizado, as abaixo especificas e na

seguinte prioridade:

Segurança Nacional, Salvamento de vidas humanas e Misericórdia.

Transporte Logístico Regional

Linhas Regionais

Plano de Cooperação FAB

Outras missões de transporte aéreo de interesse regional.



BASE AÉREA DE MANAUS/AM E 1º/9º GAV

Em 31 Mar. 1970, foi inaugurada a Base Aérea de Manaus/AM, 

sediando o 1º/9º GAV dotado de aeronaves C-115 BUFFALO.



AERONAVE C-115 BUFFALO DO 1º/9º GAV

De 1970 a 1985, o C-115 foi o único avião da FAB sediado na Base Aérea de Manaus

a operar na Amazônia Ocidental. Capaz de pousar até mesmo em um campo de

futebol, o BUFFALO trabalhou no reabastecimento de destacamentos do Exército,

Marinha e Aeronáutica, provimento de aldeias indígenas e pequenos povoados,

salvamentos médicos, missões de misericórdia e diversas outras atividades que só

podiam ser executadas em função da sua capacidade de operar mesmo em pistas

curtas e pouco preparadas.

Do transporte de urnas eleitorais a carteiras escolares e livros didáticos para escolas

do interior, ajudou a escrever a história de cidadania dos povos da floresta. Foi essa

aeronave que transportou antenas retransmissoras de TV para São Gabriel da

Cachoeira em 1979, carregou o material para a construção de muitos Pelotões de

Fronteira, como os de São Joaquim, Cucuí, e Yauaretê, todos na região da Cabeça

do Cachorro.

Se hoje o C-98 Caravan consegue pousar em Maturacá ou Querari, para salvar a vida

de pessoas acidentadas e sem acesso à saúde especializada, é porque o C-115

levou para lá o asfalto e tratores para a construção das pistas.

Pela sua capacidade de pouso e transporte, o C-115 participou dos resgates em

acidentes e os facilitou, como foi o caso do voo RG-254 da Varig, em 1989, e da

tragédia do voo 1907 da Gol, em 29/09/2006.



AERONAVE C-115 BUFFALO DO 1º/9º GAV

Na Amazônia de março de 1970 a março de 2008



DESATIVAÇÃO DO CATALINA – 1982

1982 – O C-10A 6525, saindo da balsa da COMARA, em Belém/PA, 

após ter sido transportado desde Japurá/AM, onde se encontrava 

em pane quando recebida a ordem de desativação dos CATALINA



DESPEDIDA DOS CÉUS BRASILEIROS

19 Jul. 1984 – O 6525 no voo de despedida dos céus brasileiros...

Vendido a empresa norte-americana, encontra-se no Museu da 

Base Naval de Corpus Christi, no Texas/USA, em exposição 

estática



REGIÃO NORTE – O NOVO SÉCULO 

Estratégias de Soberania e Defesa

Mantidas, porém, as estratégias de Ocupação, Integração, e Desenvolvimento



AERONAVE DO 1º/8º GAV – H-36 CARACAL 

BABE – Belém/PA 



AERONAVE 1º ETA

BABE – Belém/PA

C-95M BANDEIRANTE



AERONAVE 3º/7º GAV

BABE – Belém/PA

P-95 BANDEIRULHA



AERONAVE DO 1º/9º GAV – C-105 AMAZONAS 

BAMN – Manaus/AM 



AERONAVE DO 7º/8º GAV – H-60 BLACK HAWK 

BAMN – Manaus/AM 



AERONAVE DO 1º/4º GAV – F-5EM 

BAMN – Manaus/AM



AERONAVE 7º ETA – C-98 CARAVAN 

BAMN – Manaus/AM



BASE AÉREA DE BOA VISTA (BABV) – Boa Vista/RR



BASE AÉREA DE PORTO VELHO (BAPV) – Porto Velho/RO



AERONAVE 1º/3º E 2º/3º GAV –A-29 SUPER TUCANO  

BABV – Boa Vista/RR E BAPV – Porto Velho/RO



AERONAVE 2º/8º GAV – AH-2 SABRE  

BAPV – Porto Velho/RO



Desdobramento das Unidades do SIVAM



TIRIÓS
MACAPÁ

Cobertura Radar 20.000 pés (6.000 metros) do SIVAM
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Reativação do CAN na Amazônia

Em 06 de abril de 2004, a operação do Correio Aéreo Nacional (CAN) foi reativada, na

Amazônia, depois de ser extinta nos anos 90. Uma cerimônia foi realizada, após o

pouso da aeronave da FAB no longínquo município de Manuel Urbano, no interior do

Acre. Um exemplo típico de cidade atendida pelo CAN: pequena, com dificuldades de

acesso por rio ou terra e carente de assistência médica. Também fizeram parte da rota

da aeronave: Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá e Marechal Taumaturgo, todas no Acre.

Desde então, médicos e dentistas do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII COMAR)

atendem milhares de pessoas por ano em cinco linhas regulares do CAN nos estados

do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Em 2009, houve uma ampliação dessas

Linhas, beneficiciando localidades mais remotas e carentes, reafirmando os objetivos

do CAN de manter um Brasil unido, com suas enormes distâncias encurtadas.

Prossegue o espírito do CAN de integrar as comunidades das mais diversas regiões

do País, promover a inclusão social, levar conhecimento, auxílio, progresso e 

esperança.



OPERAÇÃO ÁGATA – 2011/2013

A partir de 2011, a estratégia de Soberania e Defesa é posta em prática com a Operação

Ágata. É uma Operação Militar realizada em pontos estratégicos localizados ao longo dos

16.886 quilômetros de fronteira do Brasil com dez países sul-americanos. A iniciativa faz

parte do Plano Estratégico de Fronteiras (PEF), criado em 8 de julho de 2011. O objetivo do

Plano é inibir a incidência de ilícitos na região de fronteiras.

Durante a Operação Ágata, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, coordenados

pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), mobilizam-se para monitorar

toda a área coberta pela operação. As ações, pontuais e ostensivas, abrangem desde a

vigilância do espaço aéreo até operações de patrulha e inspeção nos principais rios e

estradas que dão acesso ao país. A atuação integrada das Forças Armadas – com o apoio

dos órgãos de segurança pública – inclui também assistência médica e odontológica junto às

comunidades de povoados e cidades isoladas.

As ações integradas visam combater as mais diversas modalidades de crimes

transfronteiriços, entre as quais o contrabando e descaminho, tráfico de drogas, de armas, de

animais e de pessoas e o garimpo ilegal, entre outras.

Até o momento, foram realizadas sete operações.





O Hospital de Campanha Fluvial em balsas da COMARA



Hospital de Campanha Fluvial – atalho em prol da saúde do ribeirinho 

SINTOMA..............SEC. SAÚDE (R$ 180)...MANAUS...CLÍNICO (15 DIAS)

EXAME..................SEC. SAÚDE (R$ 180)...MANAUS...IMAGEM (15 DIAS)

RISCO CIRÚRG....SEC. SAÚDE (R$ 180)...MANAUS...LIBERAÇÃO (15 DIAS) 

CIRURGIA .............SEC.SAÚDE (R$ 180)...MANAUS...PROCEDIMENTO



O PLANO DE APOIO À AMAZONIA (PAA)

O Plano de Apoio à Amazônia (PAA) é um instrumento pelo qual o Comando Militar da

Amazônia (CMA), a 12ª Região Militar, e o Sétimo Comando Aéreo Regional (VII COMAR)

desencadeiam, bimestralmente, um planejamento para o transporte de suprimento, com

prioridade para gêneros frigorificados, com a finalidade de suprir as sedes das Brigadas e

seus respectivos Pelotões de Fronteira. Partindo de Manaus, aeronaves C-130 HÉRCULES

e C-105A AMAZONAS transportam os suprimentos para Boa Vista/RR, São Gabriel da

Cachoeira/AM, Tefé/AM, Tabatinga/AM e Cruzeiro do Sul/AC (sedes de Brigadas).

A partir dessas localidades, de acordo com o tipo de pista de pouso e disponibilidade de

aeronaves, os Pelotões Especiais de Fronteira são supridos pelas próprias aeronaves C-

105A ou pelos C-98 CARAVAN.



A COMARA – 1956/2013 

Porto BRUCUTU em Belém/PA

Nesses 57 anos de atividade, a COMARA foi responsável pela construção e 

recuperação de mais de 150 pistas de pouso, na Amazônia, além de executar mais 

de 70 obras de reformas de instalações aeroportuárias, bem como de vias públicas 

de acesso às mesmas. Também é uma Organização Militar que dá apoio em obras 

para diversos órgãos federais, como na construção de quartéis de Pelotões de 

Fronteira do Exército, de instalações da Marinha e da FUNAI



REALIZAÇÕES DA COMARA – 1956 A 2006

AERÓDROMOS CONSTRUÍDOS, RECUPERADOS E/OU AMPLIADOS



REALIZAÇÕES DA COMARA – UMA AMOSTRA

Pista de pouso em Iauaretê/AM
Todo a logística “do alfinete ao foguete” e os recursos humanos para a construção teve

de ser transportado de Manaus para Iauaretê, em balsas, com três pequenos

complicadores: a transposição da cachoeira de Camanaus(Rio Negro), das corredeiras

de Ipanoré, e da cachoeira de Urubuquara (Rio Uaupés)



REALIZAÇÕES DA COMARA – UMA AMOSTRA



REALIZAÇÕES DA COMARA – E COMO É FÁCIL!

Em São Gabriel da Cachoeira, a jusante do Rio Negro, a primeira operação de

transbordo: todo o cimento é retirado das balsas (no braço e na cabeça) e carregado

em caminhões a montante da cachoeira.



REALIZAÇÕES DA COMARA – E SIMPLES...

DACO

MN

Camanaus

Manaus

Carregamento (EQUIP + CIMENTO)

EMP 

2002

• 01 CAVALO MECÂNICO
• 02 PÁS-MECÂNICAS
• 02 TIP-TOPS
• 01 TRATOR DE ESTEIRA (D-51)
• 01 GARFO DE EMPILHADEIRA
• 1000 SC DE CIMENTO (25 
PALLETS)

DACO

UA

Queiroz 

Galvão

Ipanoré

Urubuquara

Iauaretê

BAL202

80 t

80 t

TRAVESSIA DA CORREDEIRA DE CAMANAOS

• 01 PÁ-MECÂNICA KOMATSU
• 04 CAMINHÕES-BETONEIRAS
• 01 TRATOR DE ESTEIRA (D-51)
• 3 TANQUES DE 20.000 L
• 1000 SC DE CIMENTO (25 
PALLETS)
•ITENS DA PAVIM DE CONCRETO

EMP 

2002

EMP 301

EMP 

2002 BAL202



REALIZAÇÕES DA COMARA – E SIMPLES...

A “epopeia” completa: um empurrador leva duas balsas, com material e equipamentos,

subindo o Rio Negro, até o porto de Camanaus em São Gabriel da Cachoeira; as balsas são

descarregadas e o empurrador consegue transpor a cachoeira de Camanaus e sobe o Rio

Uaupés até o porto de Queiroz Galvão; caminhões transportam o material até Queiroz

Galvão, onde é carregado em outra balsa que ali aguarda; os equipamentos móveis se

deslocam nesse trajeto por seus próprios meios; ainda subindo o Uaupés, o empurrador leva

a balsa até as corredeiras de Ipanoré, que não possibilitam a transposição; novo

descarregamento e transporte, em caminhões, até Urubuquara; daí, outro empurrador com

duas balsas leva tudo até Iauaretê.

Tudo isto ocorreu, ocorre e continuará ocorrendo na Nossa Amazônia, pois:



NA  AMAZÔNIA...

Nem  tudo  é  o  que  parece...

O  difícil  torna-se  fácil...

O  impossível  acontece...

E,  pau podre... quebra  pr’á  cima!

Os registros marcantes das nossas vidas são o nosso LEGADO.

E, tais registros expressam o orgulho dos Soldados Anônimos da

Marinha, do Exército, da Aeronáutica, Militares e Civis – Homens e

Mulheres, em afirmar, aos quatro ventos, que na sua presença

participativa e no seu trabalho, em todos os recônditos da nossa

imensa Hileia Amazônica,

ELES FIZERAM,  FAZEM,  E SEMPRE FARÃO A DIFERENÇA!
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