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Dedico este livro à minha mulher e aos meus filhos pelo 
apoio, incentivo e paciência. Agradeço a compreensão 

deles pelos meses em que me mantive em reclusão, 
quase monástica, dentro do cockpit imaginário do meu 

estúdio. Agora, com o projeto finalizado, desejo a todos 
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INTRODUÇÃO

Quando se trata de aviação militar, poucas pessoas são indiferentes ao assunto, prin-
cipalmente quando o enfoque é a participação do avião na Primeira e na Segunda 
Guerra Mundial, os dois maiores conflitos bélicos da história da humanidade.

Desde criança a aviação sempre me atraiu, tornando-me um ávido consumidor de pu-
blicações sobre o tema, como revistas, livros e comics. No decorrer da minha carreira 
de ilustrador, tive a oportunidade de fazer inúmeros desenhos de aeronaves militares 
em voo ou em cenas de combates aéreos. Continuei desenhando-as a princípio ape-
nas por hobby, mas depois de ter várias ilustrações finalizadas percebi que elas pode-
riam se transformar em um livro.

Após um ano pesquisando e levantando boas referências sobre os principais aviões de 
combate construídos durante as duas Grandes Guerras, desenhei mais de 340 modelos 
para compor este livro. Nas ilustrações tentei respeitar ao máximo as características e 
detalhes de fuselagem, pintura, camuflagem, armamentos e insígnias de cada aeronave.

Para montar uma sequência histórica, selecionei os países que construíram modelos 
próprios de aviões de caça e bombardeio e os organizei cronologicamente conforme 
a entrada por país em combate durante os dois conflitos. 

Em alguns casos considerei relevante incluir modelos de aviões pouco conhecidos – 
porém bastante curiosos –, que não conseguiram entrar em combate por terem sido 
construídos em número insuficiente ou porque ainda eram modelos de pré-produção 
quando suas fábricas foram destruídas ou ocupadas pelas forças inimigas ou porque 
houve o armistício dos países onde eram construídos. Também selecionei alguns mo-
delos que foram desenvolvidos em países que se mantiveram neutros, como é o caso 
da Suécia, mas que tinham excelentes qualidades aeronáuticas.
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Neste livro, você terá a oportunidade de conhecer diversos modelos de aviões de 
combate que participaram em maior ou menor escala de ambos os conflitos, quando 
esses aviões voaram pela primeira vez, quando entraram em serviço nas respectivas 
forças aéreas, qual função operacional exerciam em combate, qual a motorização que 
os impulsionava, que tipo de armamento de ataque e autodefesa possuíam e quantas 
unidades foram produzidas. 

Ainda poderá conferir como foi o começo do uso militar do avião, que da simples 
função de observação aérea, menos de uma década depois do primeiro voo de um 
avião motorizado em 1906, passou a desempenhar funções de caça no combate 
aéreo, de ataque ao solo e bombardeio, a partir de 1914 na Primeira Guerra Mun-
dial. Conhecerá a impressionante evolução dos projetos das aeronaves militares 
durante a Segunda Guerra Mundial, como o surgimento dos caças monoplanos 
construídos em metal, a entrada em serviço dos superbombardeiros estratégicos 
de longa distância e o surgimento dos primeiros caças a jato que mudariam a 
aviação do futuro.

Esta obra ilustrada, que segue a tradição dos almanaques, apresenta um interessante 
panorama histórico dos dois grandes conflitos mundiais sob uma nova perspecti-
va – a da aviação militar. Um tema que me acompanha desde criança e que agora 
compartilho com você.

Boa leitura!

Tomas Prieto
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IMPÉRIO ALEMÃO

AVIÕES  DE COMBATE DA PRIMEIRA 
GUERRA MUNDIAL –  1914 A  1918

A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito militar do século XX travado em 
grande escala. Começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. 

Os principais envolvidos no embate foram as grandes potências mundiais, organizadas 
em duas alianças opostas: os Aliados, com base na Tríplice Entente (Reino Unido, Fran-
ça e Império Russo), e os Impérios Centrais da Europa, originalmente Tríplice Aliança 
(Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália).

O enfrentamento dos países levou a uma reorganização dessas alianças, fazendo com 
que a Itália acabasse lutando ao lado da Tríplice Entente, e, depois disso, mais nações 
entraram em guerra. 

Assim, pela Tríplice Entente, além do Reino Unido, da França, do Império Russo e 
da Itália, também passaram a lutar Austrália, Nova Zelândia, Luxemburgo, Canadá, a 
colônia britânico-canadense Terra Nova, Índia Britânica, Rodésia do Sul, África do 
Sul, Estados Unidos, Japão, Sérvia, Bélgica, Grécia, Romênia, Países Baixos, Portu-
gal, Brasil, Cuba e Costa Rica. Pelo lado dos Impérios Centrais da Europa, além do 
Império Alemão e do Império Austro-Húngaro, participaram da guerra o Império 
Turco-Otomano e a Bulgária.

Durante a Primeira Guerra Mundial o avanço tecnológico aeronáutico começou a se 
consolidar rapidamente, considerando que o primeiro voo de um avião motorizado 
tinha acontecido menos de uma década antes – naquela época, a tecnologia para a 
construção do avião ainda estava engatinhando.   O desafio, do ponto de vista militar, 
era transformar o avião em uma máquina de combate aéreo e ataque ao solo, deixan-
do de ser apenas uma máquina voadora para simples observação, como era utilizado 
pelos militares. 

Para atender às solicitações dos Exércitos e das Marinhas de seus respectivos países de 
origem e de países aliados, era preciso transformar os projetos já existentes em aviões 
mais ágeis, rápidos e capazes de carregar armamentos, já que o objetivo era provocar a 
maior quantidade de baixas no lado inimigo. Para conseguir esse feito, os engenheiros 
e técnicos tiveram de desenvolver novas tecnologias, mesmo que limitados ao conhe-
cimento e aos materiais existentes na época.

Para os padrões de construção aeronáutica modernos, muitos dos projetos iniciais 
seriam considerados bizarros e com aerodinâmica questionável. Entre os erros e os 
acertos na verdadeira miscelânea de projetos que essa limitação acarretou, pode-se 
dizer que praticamente todas as tecnologias e os conceitos sobre voo que perduram 
até hoje foram fundamentados no decorrer daquela contenda mundial.
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RUMPLE-ETRICH “TAUBE”
O Taube (“Pomba”, em alemão) foi o primeiro avião de combate construído na 
Alemanha. Era um monoplano desenvolvido no período anterior à Primeira 
Guerra, mas produzido e utilizado em massa pela Alemanha durante o conflito. 
Chamado pelos franceses de Avião Invisível devido às suas asas transparentes, 
praticamente não era percebido a 400 m de altitude, o que o qualificava para 
missões de observação.

AGO C.II
Produzido em 1915 pela AGO (Aerowerke Gustav Otto), o 
AGO C.II era um avião de reconhecimento e observação, 
impulsionado por um motor Mercedes D.IV de oito cilin-
dros em linha, refrigerado a água e com 217 hp de potên-
cia. Era ar mado com uma metralhadora Parabellum MG 14 
de 7,92 mm. Foram produzidas 15 unidades apenas.
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IMPÉRIO ALEMÃO

FOKKER E.III
Principal variante do caça monoplano alemão Fokker Eindecker, entrou em serviço a 
partir de dezembro de 1915. Era equipado com sincronizador, uma inovação revolucio-
nária que mudou a face do combate aéreo. Com esse equipamento, era possível dispa-
rar uma metralhadora através de uma hélice girando sem danificá-la. Esse dispositivo 
melhorou drasticamente o desempenho da aeronave. O Fokker E.III também foi utili-
zado pelo Império Austro-Húngaro, pelo Império Otomano e pela Bulgária. 

PFALZ E.I
Praticamente uma réplica do caça francês Morane-Saulnier H, era consideravel-
mente baixo e tinha o corpo e as pontas das asas retangulares. A tampa do mo-
tor era aberta em formato de ferradura e feita de alumínio. O Pfalz E.I era ar-
mado com uma metralhadora LMG 08/15 de calibre 7,92 mm, com mecanismo 
de sincronia de disparo através do arco da hélice.
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AVIATIK BI
Avião de reconhecimento aéreo em que o observador ficava sentado à fren-
te do piloto, foi incorporado à Luftstreitkräfte em 1915. Usado também pelo 
Império Austro-Húngaro, era armado com duas metralhadoras montadas so-
bre trilhos em cada um dos lados da cabine do observador, o que favoreceu o 
ataque aos aviões inimigos. Versões posteriores foram produzidas em grandes 
quantidades. Era equipado com um motor Mercedes D.III de seis cilindros, re-
frigerado a água e com 160 hp de potência.

RUMPLER CI
Biplano de reconhecimento, foi introduzido na Luftstreitkräfte em 1915. Foi 
uma das  aeronaves de sua classe com carreira mais longa na guerra, aposentado 
da linha de frente somente no início de 1918. Era impulsionado por um motor 
Mercedes D.III de seis cilindros, com 160 hp de potência, e armado com uma 
metralhadora LMG 08/15 Spandau de 7,92 mm e uma metralhadora Parabellum 
MG 14 de 7,92 mm na traseira. Podia transportar 100 kg de bombas. 
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IMPÉRIO ALEMÃO

FOKKER D.V
Designação do Exército Alemão para o biplano Fokker M.22. Usado em com-
bate entre dezembro de 1916 e julho de 1917, esse caça foi o último de uma 
série de biplanos Fokker geralmente insatisfatórios. Era motorizado com um 
Oberursel U.I de 110 hp de potência e armado com uma metralhadora LMG 
08/15 de 7,92 mm. Também serviu no Império Austro-Húngaro. Sua produção 
total alcançou 216 unidades.

L.V.G. CII
Biplano de reconhecimento e bombardeio leve, entrou em serviço na 
Luftstreitkräfte em 1915 e foi o primeiro de asa fixa a bombardear Londres, em 
28 de novembro do mesmo ano. O L.V.G. CII era impulsionado por um motor 
Mercedes D.III 119 kW com 160 hp de potência. Era armado com uma metralha-
dora Parabellum MG 13 de 7,92 mm e uma LMG 08/15 interna. Podia transportar 
69 kg de bombas. Foram produzidas cerca de trezentas unidades.
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LFG ROLAND C.II
Caça biplano de reconhecimento e bombardeio leve introduzido em 1916 na 
Luftstreitkräfte. Em termos operacionais, era de pilotagem difícil, mas seu desem-
penho foi relativamente bom devido à disposição da tripulação (piloto e obser-
vador de artilharia) no cockpit, que propiciava uma excelente visibilidade para 
cima em detrimento da visibilidade para baixo, que era sofrível. Também foi usado 
como caça de escolta. Era impulsionado por um motor Mercedes D.III refrigerado 
a água, com 160 hp de  potência, e seu armamento consistia em uma metralhadora 
Parabellum de 7,92 mm frontal e uma metralhadora Spandau de 7,92 mm flexível na 
torreta traseira. Transportava 50 kg de bombas sob a fuselagem.

LFG ROLAND DI
Caça monoposto incorporado em 1916 à Luftstreitkräfte. Sua fuselagem tinha um 
design incomum e por isso era apelidado de Tubarão por seus tripulantes. A pro-
dução do Roland DI foi interrompida não por problemas técnicos, mas por um 
incêndio na fábrica depois de apenas vinte unidades serem produzidas Era impul-
sionado por um motor Mercedes D.III 120 kW, com 160 hp de potência, e o arma-
mento consistia em duas metralhadoras LMG 08/15 de 7,92 mm. 




