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RESUMO 

 

 

 Este trabalho analisa a atuação dos elementos de ligação da aviação do 
Exército em operações interagências e sua influência sobre o emprego dos meios 
aéreos. Para isso, delimitou estas operações aos Grandes Eventos ocorridos no 
Brasil, entre 2012 e 2016, e caracterizou a atuação em função de capacidades 
operativas, as quais são compreendidas através de três dimensões: 
assessoramento, planejamento e coordenação. O trabalho parte de uma revisão 
bibliográfica e documental sobre o tema, passa por entrevistas exploratórias que 
visam aprofundar os conhecimentos sobre o tema e culmina com a aplicação de um 
questionário a militares que atuaram como elementos de ligação da aviação nos 
Grandes Eventos. Através da pesquisa foi possível identificar que o perfil dos 
militares empregados como oficiais de ligação constituiu-se, prioritariamente, de 
oficiais aperfeiçoados na EsAO, havendo um equilíbrio entre pilotos e gerentes; que 
um percentual pequeno de militares possuíam o curso avançado de aviação e que a 
experiência anterior como oficial de ligação era pequena. Também foi possível 
prospectar oportunidades de melhoria nos fatores geradores de capacidades 
doutrina, adestramento, material, educação e pessoal, de forma a aprimorar as 
capacidades destes elementos. Constatou-se que, apesar de haver dificuldades 
inerentes a um ambiente de incerteza, os elementos de ligação de aviação 
contribuíram sobremaneira para o correto e judicioso emprego dos meios aéreos. 
Como parte da conclusão, foram elencadas sugestões de ações para incremento 
das capacidades destes militares em operações interagências, além da sugestão de 
propostas de outras pesquisas, no intuito de detalhar ainda mais  a atuação do 
oficial de ligação da aviação. Como contribuição à doutrina militar terrestre, foi 
elaborado uma proposta de revisão dos manuais que tratam sobre o elemento de 
ligação. 
 

Palavras-chave: Aviação. Grandes eventos. Oficial de ligação. Interagências. 
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ABSTRACT 

 

 

 This paper analyzes the role of Army aviation liaison elements in interagency 
operations and their influence on the use of air resources. To do so, it delimited these 
operations to the Major Events that took place in Brazil between 2012 and 2016, and 
characterized the performance in function of operational capacities, which are 
understood through three dimensions: advice, planning and coordination. The work is 
based on a bibliographical and documentary review on the subject, and it goes 
through exploratory interviews that aim to deepen the knowledge on the subject and 
culminates with the application of a questionnaire to the officers that acted as 
elements of aviation connection in the Major Events. Through the research it was 
possible to identify that the profile of the officers employed as liaison officers was, as 
a matter of priority, improved officers in ESAO, with a balance between pilots and 
managers; that a small percentage of these military possessed advanced aviation 
course, and finally that previous experience as liaison officer was small. It was also 
possible to prospect for opportunities for improvement in the capacity-building 
factors, that aredoctrine, training, material, education and personnel, in order to 
improve the capacities of these elements. It was found that, despite the difficulties 
inherent in an environment of uncertainty, the aviation liaison elements have 
contributed greatly to the correct and judicious use of air assets. As part of the 
conclusion, suggestions were made for increasing the capabilities of these military 
personnel in interagency operations, as well as suggesting other research proposals, 
in order to further detail the actions of the aviation liaison officer. As a contribution to 
terrestrial military doctrine, a proposal was prepared to revise the manuals dealing 
with the liaison element. 
 

Keywords: Aviation. Major events. Liaison officer. Interagency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Na última década, o Brasil foi selecionado para sediar uma série de eventos 

internacionais tanto de cunho social-político quanto esportivo, os quais foram 

denominados de Grandes Eventos. A complexidade da segurança destes foi alvo de 

intensos debates na sociedade, principalmente devido à crescente criminalidade que 

assolava as cidades-sede, em particular o Rio de Janeiro. 

 Em virtude de sua credibilidade junto à população e organismos 

internacionais, além de sua expertise em planejamento e execução de operações 

(Op), as Forças Armadas, especialmente o Exército Brasileiro (EB), foram 

amplamente empregadas na segurança daqueles eventos: dos levantamentos de 

inteligência e reconhecimentos, à execução da segurança propriamente dita. 

 A Doutrina Militar no Brasil, porém, não contemplava, até então, o emprego 

simultâneo do aparato militar junto aos Órgãos de Segurança Pública (OSP), salvo 

em casos de Op de Garantia da Lei da Ordem (GLO) ou na faixa de fronteira, tendo 

sido necessária uma transformação no pensamento militar. Balizada pela Estratégia 

Nacional de Defesa (END), publicada em 2008, a mudança de paradigmas culminou 

com a adoção, pelo Exército Brasileiro, de um novo Conceito Operativo: o das 

Operações no Amplo Espectro, o qual preconiza um “esforço concentrado de todos 

os instrumentos do Poder Nacional” (BRASIL, 2013a, p.2-4) para fazer frente aos 

desafios atuais. 

 Evidentemente, isto trouxe novas questões aos planejadores militares em 

todos os níveis, uma vez que a forma de planejar e atuar, a partir de então, seria 

impactada pelas diversas agências empregadas nas Op. No tocante às Operações 

Aeromóveis (Op Amv), isto não foi diferente, tendo a Aviação do Exército (Av Ex) 

desempenhado uma gama de missões dentro dessa nova concepção de emprego. 

Isto facilitou sobremaneira a ação de comando, proporcionando aeromobilidade 

tática e o aprimoramento da consciência situacional às diversas frações distribuídas 

pelas Áreas de Operações.  

 

1.1 TEMA 

 Considerando o interesse do Exército, a especialização do postulante e a 

importância do assunto, principalmente por ocasião do encerramento de uma 

sequência de Grandes Eventos no Brasil, optou-se pela seguinte delimitação 
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temática: "Atuação dos Elementos de Ligação da Aviação do Exército no 

planejamento, coordenação de missões aéreas nos Grandes Eventos". 

 

1.2 PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes do problema 

 Em um ambiente interagências, uma vez que cada ator traz consigo sua 

própria cultura, filosofia, práticas e conhecimentos, se faz necessário o 

estabelecimento de um nível de colaboração entre os mesmos de forma a se atingir 

os objetivos comuns. Segundo o Manual de Campanha Operações em Ambientes 

Interagências (BRASIL, 2013a) o nível de colaboração integração é atingido pela 

constituição do Centro de Coordenação de Operações (CCOp), onde cada agência 

envia seus representantes a fim de facilitar a troca de informações, o controle e a 

sincronização das diversas atividades desenvolvidas. 

 Nos CCOp, as Op Amv são intermediadas pelos Elementos de Ligação da 

Aviação do Exército (Elm Lig Av Ex), aos quais são incumbidas diversas tarefas, 

tanto na fase de planejamento quanto na de execução das referidas Op. Esses 

militares atuam como assessores diretos do chefe do CCOp no tocante ao emprego 

de meios aéreos e, em algumas ocasiões, os mesmos acabam por intervir na 

execução propriamente dita da Op, auxiliando as tripulações no cumprimento da 

missão. É justamente sobre essa "dupla" atuação do Elm Lig Av Ex que se pauta o 

problema central da presente dissertação.  

 

1.2.2 Formulação do problema 

 Este trabalho parte da premissa de que em toda Op interagências em que 

haja emprego de meios aéreos seja destacado um Elm Lig Av Ex para o CCOp. 

Assim, questiona-se de que forma se dá a influência exercida por  estes militares 

nas Op, tanto no que diz respeito ao planejamento, quanto na coordenação dos 

meios aéreos empregados. 

 No contexto interagências dos Grandes Eventos, em virtude da complexidade 

e relevância das tarefas atribuídas, supõe-se que os meios aéreos serão mais bem 

empregados quanto maiores forem as aptidões do Elm Lig Av Ex para cumprir suas 

funções. Com isso, delineia-se o seguinte problema de pesquisa: 

 "Em que medida as capacidades dos Elm Lig Av Ex, destacados junto aos 
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CCOp durante os Grandes Eventos, influenciam no emprego dos meios aéreos”? 

 

1.3 OBJETIVO 

 De forma a contribuir com a evolução da Doutrina Militar Terrestre em 

especial com a doutrina de Aviação, este trabalho tem por objetivo geral analisar as 

capacidades dos Elm Lig Av Ex em relação ao emprego dos meios aéreos, 

especificamente no contexto dos Grandes Eventos. 

 Para provocar o encadeamento lógico e direcionar o presente trabalho, foram 

relacionados os seguintes objetivos específicos, através dos quais se pretende 

atingir o objetivo geral: 

a) Apresentar os Grandes Eventos ocorridos no Brasil na última década; 

b) Caracterizar os Grandes Eventos como Operações no Amplo Espectro; 

c) Identificar, nos Grandes Eventos, as características de um ambiente 

interagências; 

d) Identificar as capacidades do Elm Lig Av Ex, em termos de planejamento, 

assessoramento e coordenação de Op Amv, explicitando também os 

fatores geradores dessas capacidades; 

e) Identificar as demandas dos CCOp no tocante ao emprego de meios 

aéreos; 

f) Apresentar as atividades executadas pelos Elm Lig Av Ex em operações 

interagências, ainda não contempladas na doutrina vigente; 

g) Apresentar as dificuldades enfrentadas pelos Elm Lig Av Ex, durante as 

operações interagências e os mecanismos utilizados pelos mesmos de 

forma a superá-las; 

h) Propor sugestões para o aperfeiçoamento das capacidades do Elm Lig Av 

Ex. 

 

1.4 QUESTÕES DE ESTUDO 

 A partir dos objetivos acima relacionados foram elaboradas questões de 

estudo para balizar a solução do problema proposto: 

a) O que caracteriza os Grandes Eventos, transcorridos no Brasil na 

última década, como Op de amplo espectro e interagências? 

b) Em que consiste o processo de capacitação dos militares da Av Ex 
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para a atuação nos Elm Lig Av Ex com relação ao planejamento, assessoramento e 

coordenação do emprego dos meios aéreos? 

c) De que forma seu perfil profissional é compatível às demandas dos 

CCOp nos Grandes Eventos? 

d) Existiu uma estruturação padrão em termos de pessoal, material e 

doutrina, do Elm Lig Av Ex, no CCOp, por ocasião dos Grandes Eventos? 

e) Sobre a missão do Elm Lig Av Ex, designado para um CCOp, durante a 

realização de Grandes Eventos, foram identificadas lacunas de conhecimento em 

alguns dos manuais em uso no EB? Quais seriam estas e a que publicações se 

referem? 

f) Durante a atuação nos Grandes Eventos, quais foram as dificuldades 

encontradas pelos Elm Lig Av Ex quanto ao planejamento e à coordenação das Op 

Amv? De que maneira se deu (ou não) a adaptação dos mesmos frente aos 

problemas nesse âmbito? 

g) Há lições aprendidas, ainda que não formalizadas, ligadas à atuação 

dos Elm Lig Av Ex, referentes aos últimos Grandes Eventos no Brasil? 

h) Do exame da doutrina vigente em países de maior desenvolvimento, 

como EUA e França, há ensinamentos sobre o Elm Lig Av Ex, atuando em centros 

de operações, que poderiam ser implementados imediatamente pelo EB? 

i) Existe alguma capacidade que necessite ser adquirida pelos militares 

que compõe o Elm Lig Av Ex, a fim de poder desempenhar sua função 

especificamente em ambiente interagências? 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 A complexidade das Op atuais exige uma elevada capacidade de 

coordenação, bem como flexibilidade de raciocínio de todos os quadros, 

principalmente quando se trata do emprego de meios aéreos. 

 Durante os Grandes Eventos, a Av Ex mobiliou as células de Op dos CCOp e 

outras estruturas afins com Elm Lig Av Ex em praticamente todas as cidades-sede. 

Em virtude deste emprego descentralizado, imagina-se que possam ter ocorrido 

alguns conflitos no que diz respeito à coordenação, os quais talvez não tenham sido 

devidamente quantificados. 
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 A recente transformação doutrinária pela qual o Exército vem passando, ainda 

não possibilitou uma completa incorporação de todas as atividades e tarefas 

modificadas, em especial na Aviação do Exército. Além disso, lacunas nos manuais 

ou até mesmo nos planos de disciplinas deixam em aberto questões relevantes para 

a coordenação das operações aéreas, sendo um dos objetivos deste trabalho 

identificá-las para aprimoramento da doutrina. 

 Este trabalho reveste-se de importância à medida que pretende fazer uma 

pesquisa científica das atuais capacidades dos Elm Lig Av Ex para atuação em 

ambiente interagências, tomando como referencial temporal os Grandes Eventos. 

Com isso, visa identificar de que forma elas influenciam, positiva ou negativamente, 

no emprego dos meios aéreos. Desta forma, o legado que os Grandes Eventos terão 

deixado à Av Ex, ao menos no que tange ao planejamento e coordenação de Op 

Amv, poderá ser mensurado e aplicado ao novo Conceito Operativo que a Força 

Terrestre utiliza. 

 É de se esperar que as Op em que a Força Terrestre tomará parte daqui para 

frente, cada vez mais contem com a presença de meios aéreos, sejam eles 

helicópteros, aeronaves não tripuladas ou mesmo aviões. Desta forma, com o 

incremento das capacidades do Elm Lig Av Ex espera-se contribuir para o aumento 

do grau de eficiência e eficácia de tão nobres meios de emprego. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 OS GRANDES EVENTOS NO BRASIL 

 Na última década o Brasil foi o país anfitrião de uma série de eventos 

internacionais de grande relevância e visibilidade, aos quais se denominou 

genericamente de Grandes Eventos. Sua designação é originada por iniciativa do 

poder público ou por Organizações Não-Governamentais (ONG), levando-se em 

conta sua importância e a diversidade de autoridades nacionais e internacionais 

envolvidas (BRASIL, 2013a). O Decreto nº 7682, de 28 de fevereiro de 2012 

(BRASIL, 2012a) relacionou como Grandes Eventos no país os seguintes: 

 - Jornada Mundial da Juventude de 2013; 

 - Copa das Confederações FIFA de 2013; 

 - Copa do Mundo FIFA de 2014; 

 - Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016; 

 Poder-se-ia ainda relacionar como Grandes Eventos os Jogos Pan-

Americanos de 2007, os V Jogos Mundiais Militares em 2011 e a Conferência 

Rio+20 em 2012, sendo que estes "serviram para a construção da estrutura 

organizacional para Segurança" (ROSA, 2014, p. 8) daqueles. Apesar da comum 

designação, cada evento específico supracitado possuiu uma regulamentação 

própria, seja na composição dos meios civis e militares para a realização da 

segurança, seja do ponto de vista do arcabouço jurídico que respaldou cada uma 

das ações. Howard (1962) já havia observado que cada guerra, conflito ou, neste 

caso, evento, é específico e carece de uma observação individualizada. 

 O trabalho de Bottino (2013) serviu de base para a verificação dos pontos 

fortes e oportunidades de melhoria dos eventos anteriores a 2014. A respeito dos V 

Jogos Mundiais Militares, Almeida (2012) explica que, apesar do processo decisório 

das ações de segurança ter sido encargo da 1ª DE, não houve subordinação das 

agências e órgãos de segurança pública (OSP) a este Grande Comando. Já na Op 

Rio+20, de acordo com Ruy (2015), a coordenação da segurança entre as tropas 

militares, os OSP e as agências civis ocorreu de forma centralizada, tendo sido 

designado como Coordenador de Segurança de Área (CSA) o Comandante (Cmt) 

Militar do Leste. A partir da Copa das Confederações, em 2013, o Governo Federal 

optou pela criação da Secretaria Extraordinária para a Segurança dos Grandes 

Eventos (SESGE), vinculada ao Ministério da Justiça (MJ), a quem incumbiu as 
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tarefas de planejar, definir, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as ações 

de segurança pública para os Grandes Eventos (BRASIL, 2012d, p.7). 

 Entretanto, esta configuração, segundo Ruy (2015), não se mostrou a mais 

adequada haja vista os diversos óbices encontrados pela SESGE em suas 

atribuições. Para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, foi verificada uma 

mudança significativa na estrutura de comando das operações de segurança (FILHO 

apud ROSA, 2014), com a Casa Civil da Presidência da República fazendo a 

intermediação entre os ministérios envolvidos, particularmente o MJ, através da 

SESGE e o Ministério da Defesa (MD), através do Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas (EMCFA). De acordo com Ruy (2015), a este novo arranjo deu-se o 

nome de Governança Compartilhada. 

 Como se pode verificar, essa expressiva quantidade de eventos transcorridos 

na última década ressalta a importância de se pensar sobre como empregar efetivos 

militares, OSP, agências civis, órgãos internacionais, ONG, dentre outros, para 

atuarem de forma coordenada e integrada.  

 

2.1.1 Os grandes eventos como operações de amplo espectro e interagências  

 Ainda que recente no Brasil, o emprego simultâneo do aparato militar com 

estruturas governamentais civis tende a se consolidar como a nova forma de 

atuação das forças de segurança. Diversos são os fatores que tornam cada vez 

mais difusa a diferença entre Segurança e Defesa, tais como o aumento de atores 

não estatais e transnacionais, a crescente possibilidade de terrorismo,  a prevalência  

de aspectos não militares na solução de conflitos, entre outros (BRASIL, 2014b). 

 A discussão conceitual entre Defesa e Segurança levantada por Marques e 

Medeiros Filho (in: NASSER e MORAES, 2014) ressalta que a tradicional linha que 

as separava, ruiu com o término da Guerra Fria. As questões de segurança interna 

(de caráter eminentemente policial) e externa (de caráter militar) passaram a se 

fundir em um conceito de segurança multidimensional, o qual abarca diferentes 

matizes, tais como segurança energética, ambiental, política, nacional, militar, 

humana, econômica, etc. 

 Isso pôde ser observado com a recente anexação da Criméia pela Rússia no 

ano de 2014, evidenciando que a evolução do pensamento militar continua sendo de 

grande importância para a sobrevivência das nações. Tendo sido comprovados os 
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conceitos de Guerra Assimétrica (LIND, 2005) e Guerra Híbrida (KARBER, 2015) 

verifica-se que os mesmos não se restringem aos discursos acadêmicos. Pelo 

contrário, são uma realidade na geopolítica moderna e estão presentes, inclusive, na 

realidade brasileira. 

 Dentro deste quadro de instabilidade e incertezas, tanto na definição do 

ambiente operacional como das próprias ameaças, ajustes na doutrina militar têm 

sido empreendidos. Pelo MD, com a promulgação da END, quanto pelo Exército 

Brasileiro com a consequente mudança do Conceito Operativo do Exército para as 

Op no amplo espectro. 

 Este conceito surgiu nos Estados Unidos da América no começo dos anos 

2000, fruto da experiência internacional quando da intervenção na Guerra da Bósnia 

entre 1992 e 1995. Krulak (1999) ao discorrer sobre a "Guerra em Três Blocos" 

pressupunha que os conflitos modernos seriam assimétricos, predominantemente 

urbanos e com a mistura entre combatentes e não-combatentes. Esta concepção 

comungou outros pensadores militares surgindo o atual conceito de operações no 

amplo espectro, o qual pressupõe a 

 

combinação de operações ofensivas, defensivas, de pacificação e de apoio 
a órgãos governamentais, simultânea ou sucessivamente, prevenindo 
ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, em 
situações de Guerra e de Não Guerra (BRASIL, 2014b, p. 4-4).  

 

 A prova dessa teoria pôde ser visualizada com a guerra do Afeganistão em 

2001, e comprovada com a guerra do Iraque em 2003. Segundo Chiarelli e Michaelis 

(2005), a Força-Tarefa Bagdá1, atuava no amplo espectro no Iraque uma vez que 

combinava diferentes atitudes como ofensivas, de pacificação e de apoio ao novo 

governo do Iraque. A mesma força militar tinha atribuições como conquista de 

cidades, captura de insurgentes e terroristas, apoio a serviços de infraestrutura, 

promoção do livre comércio entre outras, tudo com o objetivo maior que era a 

conquista da aceitação da população iraquiana na nova situação em que o país se 

encontrava. 

 Conforme relatado por Araújo (2013), o espaço de batalha das operações de 

amplo espectro é caracterizado, principalmente, pela presença de novos atores 

                                                             
1

 Força encarregada das ações de segurança de Bagdá e arredores, em 2005, composta 
principalmente pela 1ª Divisão de Cavalaria Blindada dos EUA. Seu comandante era o Gen Chiarelli e 
o Maj Michaelis era o oficial de operações de um dos batalhões da FT. 
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eleitos pela sociedade contemporânea; pelo achatamento dos níveis decisórios, 

aproximando o político do tático; pela capacidade tecnológica, que influi diretamente 

no poder de combate; pela baixa aceitação pela opinião pública das soluções pela 

via militar; pela defesa das minorias transnacionais; pela influência das ONG; pela 

dificuldade de estabelecer as linhas de contato entre os beligerantes, bem como 

pela dificuldade de caracterizar o inimigo no seio da população; pela utilização da 

informação como arma; pela impossibilidade das forças militares solucionarem as 

causas da guerra; pela relevância da população no destino dos conflitos; e, pela 

prevalência de combates urbanos com a presença de civis, contra civis e em defesa 

de civis. 

 O Exército Brasileiro, em 2014, editou o manual EB20-MF-10.103 Operações 

no qual estabelece o conceito operativo da força terrestre para as Op no amplo 

espectro, levando em conta os aspectos anteriormente abordados. Assim, passou a 

adotar como doutrina militar vigente os conceitos nele inseridos. 

 Um dos requisitos que as Op no amplo espectro ensejam, segundo Araújo 

(2013), diz respeito às novas capacidades requeridas pelas forças, entre as quais a 

de realizar operações interagências, congregando aqueles atores civis, 

governamentais ou não, na solução dos problemas militares. Isso se deve, dentre 

outros fatores, pela impossibilidade das forças militares resolverem sozinhas todas 

as situações, seja pela falta de meios ou de pessoal especializado (MARTINS apud 

TAULOIS, 2015, p. 15). O manual do Ministério da Defesa MD33-M-12 Operações 

Interagências caracteriza estas Op pela 

 

interação das Forças Armadas com outras agências com a finalidade de 
conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou 
propósitos convergentes que atendam ao bem comum, evitando a 
duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a divergência de soluções 
com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos. (BRASIL, 2012c, p.1-
2). 

 

É sabido que "trabalhar nesse ambiente operacional exige efetivos militares 

qualificados, com mentalidade, com linguagem e estruturas adequadas para o 

relacionamento com essa diversidade cultural de agências que integram essas 

atividades” (TAULOIS, 2015, p. 27). Assim, a multifuncionalidade, a complexidade e 

a interdependência são características das Op em ambientes interagências uma vez 

que os atores são heterogêneos, agem de forma multidisciplinar e a atuação de uma 
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agência interfere diretamente nas Op como um todo. Cada vetor envolvido traz sua 

própria cultura organizacional, filosofia, linguagem, missões, práticas, 

conhecimentos e habilidades (BRASIL, 2013a, p. 2-4). Desta forma, é necessário 

que as agências sejam orientadas pelas seguintes ações: compreender, coordenar, 

cooperar, conceder, buscar o consenso e se comunicar. 

  Não existe consenso no meio acadêmico quanto à classificação dos níveis de 

cooperação interagências. Enquanto que para Pugh (apud Warmington et al., 2004) 

existem quatro níveis de configuração interagências (cooperação, colaboração, 

parceria e controle), Raza (2012, p.16) estabelece somente três níveis (cooperação, 

coordenação e colaboração). Outros pesquisadores como Bardach (1998) e Aponte 

(1999) também criam sua própria classificação. 

 Destarte, no presente trabalho utilizar-se-ão as definições próprias do MD e 

do EB descritas no manual EB20-MC-10.201 Operações em Ambiente Interagências 

(BRASIL, 2013a) os quais classificam a colaboração interagências em quatro níveis, 

do menor para o maior grau de cooperação, conforme Figura 1, resumida por Abbud 

(2015): 

 
FIGURA 1 - Níveis de colaboração interagências 
Fonte: ABBUD (2015, p. 27) 

 

a) minimização de conflitos: as agências planejam com independência e 

se reúnem somente para garantir que as atividades de outras agências não 

prejudiquem as suas próprias. 

b) coordenação: cada vetor planeja com independência, porém são 



27 

 

 
 

realizadas reuniões para compartilhamento de informações e de forma a não se 

omitir ações importantes. 

c) integração: as atividades são planejadas para se apoiarem 

mutuamente ainda que realizadas de forma descentralizada. Um "coordenador de 

ações" estabelece protocolo de entendimentos entre as partes. É pressuposto o 

estabelecimento de um Centro de Coordenação de Operações. 

d) parceria genuína: os vetores planejam de forma conjunta orientados 

por uma única estratégia. É o mais alto nível de colaboração. 

Neste trabalho pressupõe-se que o nível de integração alcançado durante os 

Grandes Eventos foi, no mínimo, de integração, haja vista a estruturação de um 

CCOp em cada cidade-sede, havendo também a existência de um "coordenador das 

ações".  

Ainda segundo o referido manual, o CCOp é constituído por células e 

representantes de outros centros, para a coordenação, controle e sincronização de 

todas as ações pertinentes. Além disso, é nele que se consolidam os procedimentos, 

protocolos de comunicação, redes de coordenação e controle, além da confecção 

dos planos específicos. Geralmente é composto pela: Célula de Operações (COp), 

Célula de Coordenação e Controle e Célula Logística. Este trabalho se deterá na 

COp, tendo em vista que é nela que o Elm Lig Av Ex se encontra, conforme figura 2. 

 
FIGURA 2: Célula de Operações em CCOp Interagências 
Fonte: BRASIL (2013a, p. 5-6) 

 

Para se atender a gama de possíveis cenários característicos das Op 
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interagências, requerem-se tropas flexíveis, adaptáveis, modulares, elásticas e 

sustentáveis. que empreguem todas as suas capacidades militares terrestres. Por 

suas características, os elementos de emprego da Av Ex atuam intensamente em 

todas as faixas do espectro, da paz estável à guerra total, podendo ser empregados 

em todos os níveis de engajamento sendo, assim, essenciais para que a Força 

Terrestre conduza suas operações (BRASIL, 2014c, p. 3-1). 

 

2.2 A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 A Aviação do Exército é uma designação genérica à reunião dos meios 

aéreos de combate, majoritariamente tripulados, da Força Terrestre. Suas frações 

constituem-se em ferramentas valiosas ao comandante operacional, multiplicando o 

poder de combate da tropa terrestre através da inclusão desta à 3ª dimensão do 

Espaço de Batalha (BRASIL, 2014d). 

 Atualmente, é estruturada conforme a figura 3:  

 
FIGURA 3 - Estrutura organizacional da Av Ex  
Fonte: BRASIL (2014c, p. 3-5) 

 

 O Comando de Aviação do Exército (CAvEx) é um comando incumbido da 

geração de capacidades e da padronização de procedimentos das tripulações das 

aeronaves (Anv). Possui sob seu comando direto, duas unidades aéreas, o 1º e 2º 

Batalhões de Aviação do Exército (BAvEx), a Base de Aviação de Taubaté (B Av T), 

o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt Sup Av Ex), 
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o Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) e a Companhia de 

Comunicações da Aviação do Exército (Cia Com Av Ex). Existem ainda duas 

unidades aéreas, o 3º e 4º BAvEx, que são subordinadas, respectivamente, ao 

Comando Militar do Oeste e ao Comando Militar da Amazônia. Possuem vinculação 

técnico-normativa ao CAvEx e são apoiadas logisticamente pelo B Mnt Sup Av Ex. 

 Segundo o manual EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre 

(BRASIL, 2014c, p.3-5) "em operações, os fatores da decisão podem indicar que o 

emprego dos BAvEx seja mantido descentralizado ou seja ativada a Brigada de 

Aviação do Exército (Bda Av Ex)". Esta Grande-Unidade é constituída pelos meios 

oriundos do CAvEx e fica subordinada diretamente ao comandante da força 

operativa de maior nível, cabendo a ela a integração dos meios aéreos à manobra 

terrestre.  

 Quando operando descentralizadamente, os elementos de emprego da Av Ex 

podem atuar nas seguintes situações de comando: 

 - reforço: elemento da aviação subordinado temporariamente a uma tropa de 

superfície de constituição fixa; 

 - integração: elemento da aviação subordinado temporariamente a uma tropa 

de superfície de constituição variável; 

 - controle operativo: o elemento de aviação é designado para uma tropa de 

superfície para emprego em missões ou tarefas específicas e limitadas.  

 A integração da manobra da Bda Av Ex ou de um BAvEx específico a uma 

tropa de superfície (Spf) leva em conta as capacidades e limitações que a tropa de 

aviação possui. Destacam-se, no contexto dos grandes eventos as seguintes 

capacidades: 

 

b) executar tarefas de IRVA
2
, complementando e aumentando a capacidade 

de atuação das unidades que atuam nessas áreas; 
d) ampliar a mobilidade das unidades de combate e apoio ao combate da F 
Spf, particularmente das unidades de Infantaria leve, posicionando-as no 
terreno de modo a explorar com efetividade as oportunidades surgidas no 
curso das operações; 
e) acelerar o ritmo das operações terrestres, permitindo que as F Spf 
atinjam, em suas respectivas A Rspnl/Z Aç

3
, seus objetivos e linhas no 

terreno com maior rapidez, contando com informações confiáveis sobre os 
meios do oponente; 
h) atuar na coordenação e no controle das operações terrestres, como meio 
de ligação de comando, plataforma de C2 ou empregando seus meios de 

                                                             
2
 IRVA: inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos. 

3
 A Rspnl/Z Aç: Área de Responsabilidade/Zona de Ação 
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comunicações embarcados;  
i) participar e apoiar as operações de Forças Especiais; 
j) apoiar a retirada de meios e a evacuação de pessoal militar e/ou civil, em 
situação de guerra e de não guerra;  
k) proporcionar apoio de evacuação de feridos e evacuação aeromédica (Ev 
Aem); (BRASIL, 2014c, p.3-3) 

 

 Apesar de muitas capacidades, a aviação possui limitações que devem ser 

levadas em conta, dentre as quais se destacam, segundo o mesmo manual: 

 

a) dependência das condições meteorológicas; 
b) necessidades específicas para as atividades e tarefas de apoio logístico, 
tais como o elevado consumo de suprimento da Classe III (combustíveis, 
óleos e lubrificantes) específico de aviação, o custo de obtenção e 
manutenção do material de aviação (equipamentos, sistemas e itens de 
suprimento) e a capacitação específica do capital humano necessários para 
sua execução; 
c) vulnerabilidade aos sistemas de defesa antiaérea, às ações de guerra 
eletrônica e ao fogo das armas portáteis, particularmente durante as 
operações de pouso e decolagem; 
d) dificuldade de recompletamento de material e pessoal com capacitação 
técnicas específicas (tripulações, apoio de solo e apoio logístico) com as 
operações em curso; e 
e) possibilidade de fadiga das tripulações, particularmente nas operações 
de duração prolongada. (BRASIL, 2014c, p.3-3) 

  

 Em cada um dos Grandes Eventos destacados neste estudo, a Av Ex foi 

articulada de uma maneira específica, aproveitando-se os ensinamentos colhidos 

das operações anteriores e levando-se em conta a conjuntura específica, conforme 

preconizado por Howard (1962). A seguir, serão abordados os aspectos mais 

importantes do emprego da Av Ex nos eventos estudados. 

 

2.1.1 Operação Rio+20 

 A Op Rio+20 foi ativada para propiciar a segurança para a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizadas entre os dias 13 e 22 

de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. Por se tratar do maior evento de 

desenvolvimento sustentável já realizado pela ONU, contou com a presença de 

chefes de estado e dignitários de cento e noventa nações do mundo. Como 

abordado anteriormente, o Cmt Militar do Leste foi designado o CSA e o Cmt da 1ª 

Divisão de Exército (DE), o Coordenador Executivo da Segurança (CES).  

 Ela foi uma Op interagências atípica das demais analisadas, uma vez que 

ocorreu centralizada sob o comando do Exército, congregando os demais OSP e 

agências civis. Segundo Ruy (2015, p. 27) ela foi alvo de elogios por parte de quase 
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todos os seus integrantes. 

 Nesta Op a participação da aviação ocorreu através do emprego do 2º BAvEx, 

sob Controle Operativo da 1ª DE. Conforme o Relatório do 2º BAvEx (BRASIL, 

2012e) foram empregadas 13 Anv (4 HA-14 FENNEC, 6 HM-15 PANTERA e 3 HM-3 

COUGAR) nas seguintes missões táticas: escolta de comboio, Comando e Controle 

com o Sistema Olho da Águia (SOA), transporte de equipes táticas de atiradores, 

acompanhamento de manifestações, transporte presidencial e vigilância de 

itinerários. 

 Além das tripulações e elementos de apoio, foram destacados Elm Lig Av Ex 

em 6 centros de coordenação:  

a) Centro de Coordenação de Operações de Segurança (CCOpSeg), que 

reuniu os integrantes dos OSP, municipais, estaduais, federais e privados. 

b) Centro de Coordenação de Operações Terrestres (CCOpTer), 

responsável pela coordenação de todo componente militar; 

c) Centro de Coordenação Tático Integrado (CCTI), que respondeu pelas 

ações de contraterrorismo e congregou elementos especialistas de diversas 

agências e OSP;  

d) 1º Batalhão de Guardas, unidade responsável pelas escoltas dos 

chefes de estado e dignitários selecionados e que coordenou os motociclistas 

batedores de diversos OSP além do próprio Exército; 

e) Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, unidade da Força 

Aérea que visa à harmonização do tráfego aéreo; e  

f) Controle de Aproximação Rio, órgão responsável pelos procedimentos 

de chegada e saída dos aeroportos do Rio de Janeiro. 

  

2.1.2 Operação Copa das Confederações 

 A Copa das Confederações, transcorrida entre 15 e 30 de junho de 2013, foi 

um evento teste para a Copa do Mundo FIFA 2014 que transcorreria no ano 

seguinte. Ela foi disputada em 6 cidades-sede, nas quais a aviação se fez presente 

em cinco, e da seguinte forma (vide figura 4): 

a) Rio de Janeiro: comando do 1º BAvEx com 4 Anv  (2 HA-1, 1 HM-1 e 1 

HM-3); 

                                                             
4
 HA: Helicóptero de Ataque 

5
 HM: Helicóptero de Manobra 
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b) Brasília: comando do 1º BAvEx com 4 Anv  (2 HA-1, 1 HM-1 e 1 HM-3); 

c) Belo Horizonte: comando do 1º BAvEx com 4 Anv (2 HA-1, 1 HM-1 e 1 

HM-3); 

d) Recife: comando do 1º BAvEx com 4 Anv  (2 HA-1 e 2 HM-1); 

e) Fortaleza: comando do 1º BAvEx com 4 Anv  (2 HA-1 e 1 HM-1); 

 
FIGURA 4: Desdobramento Av Ex na Copa das Confederações 
FONTE: O autor, com base na Ordem de Op (CAVEX, 2013) e ZIRPOLI (2013) 

 

Em cada uma destas cidades foi ativado um Comando de Defesa de Área 

(CDA) e em Brasília foi estabelecido o Centro de Coordenação de Defesa de Área 

Conjunto (CCDA Cj) que integrou todos os órgãos envolvidos com Segurança e 

Defesa. O posto de comando da aviação foi justaposto ao do Comando de 

Operações Terrestre (COTER). Nestas estruturas de coordenação (CDA e CCDA) 

foram destacados Elm Lig Av Ex a fim de realizar a integração do comando da tropa 

de superfície com a de aviação. O ANEXO A contém algumas lições aprendidas que 

foram repassadas aos O Lig Av Ex para atuação neste evento. 

As principais missões táticas realizadas foram: Transporte de Tropa, 

Comando e Controle, Transporte de Feridos, Escolta de Comboio e Apoio de Fogo 

Aéreo. Ainda, foi de responsabilidade dos Cmt BAvEx realizar a coordenação das 

operações de helicóptero de todos os envolvidos no evento. 
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2.1.3 Jornada Mundial da Juventude 

 A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), apesar de pequena monta se 

comparado aos demais eventos analisados, possui relevância uma vez que nele 

também houve emprego de meios aéreos da Av Ex. Ela transcorreu entre 23 e 28 de 

julho de 2013 nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e Aparecida do Norte/SP. 

 A modelagem de segurança seguiu a mesma configuração da Copa das 

Confederações, com a SESGE e o MD coordenando a operação por áreas de 

atuação, conforme a figura 5. 

 
FIGURA 5: Áreas de atuação dos componentes civis e militares 
FONTE: Ordem de Operações PAPA da 1ª DE apud Ruy (2015, p.47)  

 

 Cabe destaque para este trabalho o emprego de helicópteros sendo 

integralmente coordenado pelo eixo Defesa, ou seja, pelas Forças Armadas. Para 

esta coordenação novamente foram destacados Elm Lig Av Ex no CCDA. O 2º 

BAvEx foi a unidade empregada neste evento e utilizou 5 Anv (2 HA-1, 2 HM-1 e 1 

HM-3). As missões táticas realizadas foram: Transporte Presidencial, Comando e 

Controle e Escolta de Comboio. 

  

2.1.4 Operação Copa do Mundo FIFA 

 Este evento foi um dos mais complexos em termos de emprego, pelo menos 

no que tange à Av Ex. Ocorreu de 13 de junho a 13 de julho de 2014 em 12 cidades-

sede, em 9 das quais a Av Ex foi desdobrada (vide figura 6): 

a) Porto Alegre: comando do 1º BAvEx com 3 Anv (1 HA-1 e 2 HM-1); 
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b) São Paulo: comando do 1º BAvEx com 5 Anv (2 HA-1, 2 HM-1 e 1 HM-

4 JAGUAR); 

c) Rio de Janeiro: comando do 1º BAvEx com 5 Anv (2 HA-1, 2 HM-1 e 1 

HM-4 JAGUAR); 

d) Belo Horizonte: comando do 2º BAvEx com 5 Anv (2 HA-1, 2 HM-1 e 1 

HM-3 COUGAR); 

e) Brasília: comando do 2º BAvEx com 5 Anv (2 HA-1, 2 HM-1 e 1 HM-3); 

f) Cuiabá: comando do 3º BAvEx com 4 Anv (2 HA-1 e 2 HM-1); 

g) Recife: comando da FT Ricardo Kirk6 com 4 Anv (1 HA-1, 2 HM-1 e 1 

HM-3); 

h) Fortaleza: comando da FT Ricardo Kirk com 3 Anv (1 HA-1 e 2 HM-1); 

i) Manaus: comando do 4º BAvEx com 4 Anv (2 HM-1 e 2 HM-2 BLACK 

HAWK) 

 
FIGURA 6: Mapa de atuação da Av Ex na Copa do Mundo FIFA 2014 
FONTE: site bolanarede.org.br, modificado pelo autor 

 

Além disso, foi desdobrado um Centro de Operações da Aviação do Exército 

em Brasília, justaposto ao do COTER, aos moldes do ocorrido na Copa das 

Confederações. Em todas as cidades-sede foram enviados Elm Lig Av Ex para a 

                                                             
6
 A Força-Tarefa Ricardo Kirk foi uma estrutura ad-hoc mobiliada exclusivamente para a Copa do 

Mundo. Seu Estado-Maior foi composto por militares do CAvEx e as aeronaves e tripulações eram 

provenientes do 1º, 2º e 4º BAvEx. 
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integração nos CDA, perfazendo um total de 27 militares (CAVEX, 2014). 

 As principais demandas que a Av Ex atendeu foram: obtenção da 

superioridade de informações caracterizada pelas missões de Comando e Controle, 

Observação Aérea, Escolta de Comboios e Reconhecimentos; Transporte de Tropas 

em período diurno e noturno; e, Transporte Presidencial. 

 

2.1.5 Operação Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 

 O último evento alvo do presente estudo foram os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016, transcorridos, respectivamente de 5 a 21 de agosto, e de 7 a 

18 de setembro de 2016. Apesar de o nome sugerir, este evento não se restringiu à 

cidade do Rio de Janeiro, uma vez que os jogos de futebol também foram 

disputados nas cidades de Manaus/AM, Brasília/DF, Belo Horizonte/MG, São 

Paulo/SP e Salvador/BA. A Av Ex só não foi empregada nesta última cidade, tendo 

sido desdobrada da seguinte maneira: 

a) Manaus: comandada pelo 4º BAvEx com 5 Anv (2 HM-1 e 3 HM-2); 

b) Brasília: comandada pelo 3º BAvEx com 3 Anv (1 HA-1, 1 HM-1 e 1 

HM-3); 

c) Belo Horizonte: comandada pelo 3º BAvEx com 3 Anv (1 HA-1, 1 HM-1 

e 1 HM-3); 

d) São Paulo: comandada pelo 1º BAvEx com 3 Anv (1 HA-1, 1 HM-1 e 1 

HM-4); 

e) Rio de Janeiro: comandada pelo CAvEx com 19 Anv (5 HA-1, 7 HM-1, 

3 HM-3 e 4 HM-4). 

 No Rio de Janeiro, ocorreu a maioria das modalidades, tendo sido a cidade 

dividida em 4 Comandos de Defesa Setoriais (CDS): Deodoro, Maracanã, Barra e 

Copacabana. Na linha de ação adotada, e posteriormente aperfeiçoada pela Av Ex, 

segundo relatado por Piffer (2017, p.69), foram empregados o 1º e 2º BAvEx. O 1º 

BAvEx estava vocacionado para as operações em proveito do Comando Geral de 

Defesa de Área (CGDA) e o 2º BAvEx para suporte às ações dos CDS. 

 A figura 7 ilustra esse desdobramento: 
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FIGURA 7: Desdobramento da Av Ex no Rio de Janeiro 
FONTE: CAVEX (2016) 

 

 Como pode ser observado na figura acima e conforme o Plano Operacional 

de Emprego da Av Ex foram levantadas algumas capacidades essenciais para a Av 

Ex atuar nos Jogos Olímpicos, quais sejam: 

a) CDA: infiltração/incursão, diurna e noturna, de Força Tática de 

Operações Especiais (até 1 DOFesp7), em uma única vaga; Transporte de feridos; e, 

coordenação com os OSP para emprego de imageadores aéreos destes. 

b) CDS: infiltração/incursão, diurna e noturna, de Força Tática de 

Operações Especiais (até 1 DOFesp), em uma única vaga; Transporte de feridos; e, 

obtenção da superioridade de informações através do SOA. 

c) CGDA: infiltração/incursão, diurna e noturna, de Força Tática de 

Operações Especiais (até 4 DOFesp), em uma única vaga; Transporte de feridos; 

obtenção da superioridade de informações através do SOA; Transporte de Tropas, 

diurna e noturna, (valor até 1 pelotão); e, Transporte de autoridades e delegações. 

Seja nos CDA das cidades-sede dos jogos de futebol, nos CDS ou no CGDA, 

foram destacados Elm Lig Av Ex a fim de proporcionar a necessária integração da 

                                                             
7

 DOFEsp: Destacamento de Operações de Forças Especiais. Constituição variável de 
aproximadamente 12 militares. 
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manobra terrestre à aérea, perfazendo um efetivo de aproximadamente 24 militares. 

Ao término da operação, segundo consta no Relatório Final (CAVEX, 2016b), as 

principais missões táticas realizadas foram: Ligação de Comando, Demonstração de 

Força, Reconhecimento Aéreo, Escolta, Imageamento Aéreo, Transporte de Tropa e 

Resgate. 

Como pôde ser observado, a fim de se potencializar ao máximo o uso dos 

meios aéreos junto à tropa de Spf é fundamental a integração destes tanto no 

planejamento quanto na execução das operações. Essa sinergia é obtida através do 

emprego de pessoal de aviação junto ao EM da tropa de Spf através do Elm Lig Av 

Ex (BRASIL, 2014c), o qual será analisado a seguir. 

 

2.3 O ELEMENTO DE LIGAÇÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 Antes de abordar especificamente as peculiaridades do Elm Lig Av Ex 8 é 

importante definir o conceito de ligação, para, assim, compreender de que forma se 

realiza o emprego deste elemento. Ligação é o "contato mantido entre os elementos 

de organizações militares para assegurar o entendimento mútuo e a unidade de 

propósito e de ação" (BRASIL, 2003a, p.2-5). Pode ser realizada através de meios 

de comunicação e informática, contato pessoal, documentos escritos ou agentes de 

ligação. Uma abordagem interessante que expressa com mais detalhes algumas 

finalidades das ligações, pode ser encontrada no manual norte-americano FM 6-02 

Operações (EUA, 2014, p.13-1, tradução nossa) o qual afirma que “os comandantes 

utilizam as ligações para preservar sua liberdade de ação e manter a flexibilidade, 

aumentando sua consciência situacional” 9 . Além disso, elas potencializam a 

capacidade de sincronização das ações e o poder de combate.   

Mesmo quando em ambiente interagências, há necessidade de se estabelecer 

ligações com diversos elementos, seja com o escalão superior, seja com os 

subordinados ou ainda com alguma agência que possa interferir diretamente nas 

operações. Segundo Stevenson (2008, p.3) "o elemento chave da coordenação 

                                                             
8
 Segundo o manual EB20-MC-10.214, em operações com emprego de meios aéreos de pequena 

monta, o Elm Lig Av Ex pode ser substituído pelo O Lig Av Ex a quem caberá as mesmas atribuições 
previstas. Neste trabalho será utilizada essa equiparação, realizando-se a substituição de termos 
quando requerido. As Instruções Provisórias que tratam sobre a Av Ex (IP 1-1, IP 1-20 e IP 1-30) 
empregam o termo E Av Ex para este Elm. 
9
 No original: Commanders use liaison during operations and normal daily activities to help facilitate a 

shared understanding and purpose among organizations, preserve freedom of action, and maintain 
flexibility. 
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interagências está nos esforços de ligação". O referido autor relata os esforços da 

Guarda Nacional norte-americana em se adequar ao ambiente interagências, 

enviando oficiais de ligação para agências federais e do departamento de defesa. 

Ele descreve a linha tênue em que este agente se encontra, pois, mesmo 

representando a instituição da qual faz parte, ele muitas vezes não dispõe dos 

recursos ou da capacidade de alterar uma política. 

 O manual EB20-MC-10.201 Operações em Ambiente Interagências (BRASIL, 

2013a, p.3-12) ressalta que a ligação entre forças militares e agências é uma fonte 

valiosa de informações que permite antecipar-se quanto aos diversos aspectos que 

envolvem a prevenção de ameaças, o gerenciamento de crise ou a solução de 

conflitos, devendo ser considerada pelos comandantes militares a fim de se estreitar 

relações de trabalho, otimizando assim a integração com as agências. As ligações 

permitem particularmente às tropas de Av Ex: 

 

- coordenar e controlar o emprego dos seus meios, tática e logisticamente;  
- estabelecer contato com os usuários do espaço aéreo e com os 
responsáveis pelo seu controle;  
- receber ordens e informações do escalão da força de superfície (F Spf) 
imediatamente superior e do comando da Bda Av Ex;  
- manter constante contato com o Elm Av Ex

10
 do CCOp da força de 

superfície;  
- estabelecer contato com as unidades com as quais constitui Força-Tarefa 
ou que apóia com seus meios. (BRASIL, 2003c, p.3-19). 

 

Como já foi visto, a Av Ex pode atuar de forma centralizada, sob o comando da 

Bda Av Ex ou de forma isolada, com cada batalhão sendo empregado em uma A 

Op. A figura abaixo resume as ligações necessárias à Bda Av Ex em um contexto de 

operações regulares: 

 
FIGURA 8: Ligações necessárias à Bda Av Ex  
Fonte: BRASIL (2003b, p.2-4)  

                                                             
10

 A abreviatura do Elemento de Aviação foi alterada pelo EB20-MC-10.214 de Elm Av Ex para Elm 
Lig Av Ex.  
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Em se tratando de emprego isolado de uma unidade aérea, as ligações 

podem ser descritas conforme a figura abaixo: 

 
FIGURA 9: Ligações necessárias a um BAvEx  
Fonte: BRASIL (2003b, p. 3-20)

11
 

 

Como se pode verificar, as tropas de Av Ex requerem uma quantidade de 

ligações acima dos padrões normais da força terrestre (BRASIL, 2003b, p.3-19), 

principalmente por sua grande mobilidade e flexibilidade. Essas ligações podem ser 

realizadas através dos meios de comunicação ou através de agentes de ligação, 

denominados Elm Lig Av Ex. 

  
2.3.1 Fatores geradores de capacidades 

 A END reformulou o método de planejamento das Forças Armadas, 

orientando que sua organização para o emprego fosse balizada em torno de 

capacidades e não de inimigos, como até então era feito. O Exército Brasileiro, em 

seu projeto de transformação adotou, então, o Planejamento Baseado em 

Capacidades.   

 Segundo o manual EB-20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 

2014b, p. 3-3) capacidade é a "aptidão requerida a uma força ou organização militar, 

para que possa cumprir determinada missão ou tarefa". Essas capacidades são 

obtidas a partir de sete fatores: Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura. Assim, apropria-se do conceito de geração de 

capacidades no nível estratégico-operacional para se aplicar a um célula específica 

                                                             
11

 Em 2006 ocorreu a substituição na nomenclatura das U Aé passando de Esqd Av Ex para BAvEx. 
O manual citado é anterior a esta mudança sendo necessária uma adaptação nos termos. 
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do nível tático, o Elm Lig Av Ex. Neste trabalho serão abordados cinco fatores 

geradores de capacidades do Elm Lig Av Ex, como segue abaixo:  

 

2.3.1.1 Doutrina 

 Segundo Schmitt (2016) doutrina é “ao mesmo tempo uma codificação do 

conhecimento tácito sobre a melhor forma de se promover a guerra e um guia para 

sua execução. É uma ferramenta de educação, de comando e de mudança das 

forças armadas”12 (SCHMITT, 2016, p. 5 – tradução nossa). Dessa forma, o estudo 

da doutrina do Elm Lig Av Ex é a base para os demais fatores, tendo em vista que 

através dela são definidas as missões, tarefas e atribuições que ele irá 

desempenhar. Já o Glossário das Forças Armadas, caracteriza doutrina como  

 

um conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, 
fundamentadas principalmente na experiência, destinado a estabelecer 
linhas de pensamentos e a orientar ações, expostos de forma integrada e 
harmônica. (BRASIL, 2015, p. 98). 

 

 Esta codificação ou conjunto de princípios são reunidos nos manuais 

doutrinários que balizam a forma de emprego das forças. Além da função precípua 

de realizar a ligação da unidade aérea com a F Spf para a qual foi designado, o Elm 

Lig Av Ex possui incumbências de estado-maior para com esta. De acordo com o 

manual EB20-MC-10.214: Vetores Aéreos da Força Terrestre  são atribuições do 

Elm Lig Av Ex para com a tropa de superfície: 

 

a) assessorar o Cmt da F Op quanto ao emprego dos meios aéreos da 

Av Ex, podendo, caso necessário, prestar assessoria especializada quanto 
ao emprego de outros meios aéreos; 
b) exercer a supervisão das operações da Av Ex no âmbito da F Op;  
c) participar da Célula Funcional de Movimento e Manobra; 
d) atuar na coordenação e controle do espaço aéreo, em ligação com a 
Força Aérea Componente (FAC) ou com o órgão da Força Aérea (F Ae) 
encarregado dessa atividade, no TO/A Op; 
e) agilizar as ligações de estado-maior com as U Ae

13
subordinadas, sempre 

que necessário; 
f) participar das reuniões de seleção e priorização de alvos; e  

g) outras atribuições inerentes ao emprego da Av Ex no contexto da 
manobra terrestre. (BRASIL, 2014c, p.3-8, grifo nosso). 

 

                                                             
12

 No original: Doctrine is both a codification of tacit knowledge about the best way to wage war, and a 
guide for the practitioner. It is a tool of education, a tool of command, and a tool of change within the 
armed forces. 
13

 U Ae: Unidade Aérea. 
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 No manual C-101-5: Estado-Maior e Ordens 1º Volume, que determina as 

atribuições dos diversos elementos de um Estado-Maior, existem previstas outras 

responsabilidades do Elm Lig Av Ex, tais como: 

 

a) instalar e manter em funcionamento o elemento de Av Ex no CCOp; 
b) assessorar os demais elementos do CCOp quanto ao emprego e 
possibilidades da Av Ex; 
c) assegurar a coordenação das Op da Av Ex com as demais; 
d) manter um mapa de situação dos meios da Av Ex; 
e) difundir as restrições recebidas pela defesa antiaérea; 
f) fornecer dados à defesa antiaérea das Op planejadas da Av Ex; 
g) participar da coordenação do espaço aéreo; (BRASIL, 2003a, p.4-21, 
grifo nosso). 

 

 Ademais, as IP 1-20: O Esquadrão de Aviação do Exército  estabelecem que 

o Elm Lig Av Ex deve, durante o planejamento e na execução das operações: 

 

- inteirar-se da manobra terrestre como um todo e levantar as hipóteses de 
emprego da Av Ex; 
- assessorar o Cmt da tropa apoiada quanto às possibilidades e limitações 
da Av Ex, no que tange aos equipamentos, adestramento e 
disponibilidade de tripulações e Anv; 
- assessorar no estabelecimento de medidas de coordenação e controle 
específicas da Av Ex; 
- auxiliar na preparação de "briefings" para os Cmt U Aé e tripulações; 
- obter informações específicas para a preparação dos planos de emprego 
da Av Ex. (BRASIL, 2003b, p.4-4, grifo nosso) 

 

 Cabe destacar que, apesar das diversas responsabilidades do Elm Lig Av Ex 

junto à F Spf, "cabe ao comandante de qualquer escalão de Av Ex o principal 

assessoramento do emprego de seus meios" (BRASIL, 2003b, p.2-6). Desta forma, 

quando não for possível a este comandante sua presença junto ao PC da F Spf, o 

assessoramento prestado pelo Elm Lig Av Ex deve seguir exatamente as diretrizes e 

intenções do comandante de aviação designado. 

 Verifica-se que diversos manuais abordam as atribuições doutrinárias do Elm 

Lig Av Ex sob pontos de vista diferentes, não havendo, assim, uma matriz 

doutrinária padronizada para o emprego deste elemento. A flexibilidade inerente ao 

militar de aviação, aliada a diretrizes específicas para o cumprimento de cada 

missão por parte do comando contribui para atenuar esta deficiência. 

 

2.2.1.2 Adestramento 

 O adestramento como fator gerador de capacidades é caracterizado, segundo 
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a Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2014b, p. 3-3), pelas "atividades de preparo 

obedecendo a programas e ciclos específicos, incluindo a utilização de simulação 

em todas as suas modalidades: virtual, construtiva e viva". Entretanto, a definição do 

Glossário das Forças Armadas é mais elucidativa para os fins a que se presta este 

trabalho: 

 

Atividade destinada a exercitar o homem, quer individualmente, quer em 
equipe, desenvolvendo-lhe a habilidade para o desempenho eficaz das 
tarefas para as quais já recebeu a adequada instrução, e a capacitar as 
unidades a operarem eficazmente em conjunto. (BRASIL, 2015, p.20) 

 

 Os Programas-Padrão da Aviação (PPT-AvEx) não contemplam 

especificamente exercícios propostos para esta função. O PPT-AvEx para pilotos, 

por exemplo, prevê um estudo anual de 8 horas para a revisão do emprego tático da 

Av Ex. Além dessa revisão doutrinária prevista, durante manobras onde se enquadre 

a aviação em um contexto tático junto a uma tropa Spf, o Elm Lig Av Ex destacado 

será exigido em suas diversas atribuições, ocasião em que poderá realizar seu 

adestramento.  

 Na preparação final para os Jogos Olímpicos, foi realizada, em complemento 

aos exercícios anuais de adestramento das tripulações, uma operação voltada à 

coordenação do emprego da Av Ex neste grande evento, denominada Op 

Corcovado. No transcorrer desse exercício, foram treinados procedimentos que os 

Elm Lig Av Ex iriam realizar no transcurso dos Jogos Olímpicos e, embora não tenha 

contado com o pessoal que seria empregado nos jogos propriamente ditos, este 

exercício serviu de base para a padronização de procedimentos que seriam 

ministrados no Estágio de Oficiais de Ligação. 

 Complementando o adestramento, foi realizado, em duas oportunidades, um 

estágio pelo CAvEx. A primeira ocorreu em 2014, por ocasião da Copa do Mundo 

FIFA 2014 e a segunda em 2016, por conta dos Jogos Olímpicos. Direcionado aos 

militares que desempenhariam as funções de O Lig, este estágio teve por finalidades 

nivelar os conhecimentos para essa função e padronizar os procedimentos 

específicos acordados ao longo dos meses anteriores junto aos demais órgãos e 

agências participantes de cada evento (PIFFER, 2017). Conforme a entrevista com o 

Gen Furlan, o qual foi o Cmt Av Ex durante a Copa do Mundo FIFA e os Jogos 

Olímpicos, o objetivo do estágio não era ensinar os militares a função de O Lig, mas 
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de ambientá-los às particularidades de cada uma das missões. 

 

2.3.1.3 Material 

 Quanto ao material necessário ao Elm Lig Av Ex para o bom desempenho de 

suas funções, os manuais estudados não prevêem uma relação de materiais 

mínimos a serem conduzidos. Contudo, conforme consta nas lições aprendidas dos 

Jogos Mundiais Militares e Op Rio +20 (CAVEX, 2013), devem ser conduzidos pelo 

Elm Lig Av Ex os seguintes materiais: 

 

- relação de telefones celulares, indicativos rádio e e-mails dos elementos 
da missão; 
- celular funcional; 
- rádio com baterias reservas e carregador; 
- “check-list” da rotina do CCOp e dos procedimentos em caso de gestão de 
crise; 
- caso o alojamento do militar seja longe do CCOp, uma viatura com 
motorista; 
- anexo de inteligência da missão contendo os locais onde o sobrevoo seja 
desaconselhado; 
- mementos de Comunicação Social e de Gestão de Crise; 

 

2.3.1.4 Educação 

 Pela definição do EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre a educação 

como fator gerador de capacidades para uma força é assim definida: 

 

compreende todas as atividades continuadas de capacitação e 
habilitação, formais e não formais destinadas ao desenvolvimento do 

integrante da F Ter quanto à sua competência individual requerida. Essa 
competência deve ser entendida como a capacidade de mobilizar, ao 
mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, conhecimentos, 
habilidades, atitudes, valores e experiências, para decidir e atuar em 

situações diversas. Dentre essas competências, ressalta-se o 
desenvolvimento da Liderança Militar, fator fundamental na geração das 
capacidades. (BRASIL, 2014b, p. 3-4, grifo nosso) 
 

 A doutrina brasileira não preconiza o tipo de formação mínima necessária 

para que o Elm Lig Av Ex desempenhe sua função. Entende-se que a realização de 

alguns cursos de especialização e extensão no CIAvEx qualifique o oficial ao 

desempenho da função. Atualmente o CIAvEx possui os seguintes cursos: 

 

2.3.1.4.1 Curso de Piloto de Aeronaves (CPA) 

Normatizado pela Portaria nº 102-EME, de 29 Jun 12 (BRASIL, 2012b) este 

http://www.ciavex.eb.mil.br/downloads/portaria/PilotoAeronavesOf.pdf
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curso tem por finalidade “habilitar os oficiais à ocupação de cargos e ao 

desempenho de funções ligadas ao planejamento e à execução de missões de voo, 

por meio da pilotagem de aeronaves”. Sua grade curricular é direcionada à parte 

técnica da pilotagem, porém com a recente modificação no ensino por 

competências, em 2016, foi incluído o conteúdo Emprego Tático da Av Ex, com uma 

carga horária de 6 horas, porém ainda com ênfase na pilotagem. 

 

2.3.1.4.2 Curso de Piloto de Combate (CPC) 

 Regulado pela Portaria N° 101-EME, de 10 Nov 99 (BRASIL, 1999) o curso de 

piloto de combate visa habilitar oficiais à ocupação de cargos e ao desempenho 

de funções ligadas ao planejamento e à execução de missões de combate da 

Av Ex e ao comando de frações, até o nível subunidade aérea. A carga horária 

dedicada à disciplina de  emprego tático da Av Ex perfaz um total de 97 horas.  

 

2.3.1.4.3 Cursos de Gerência de Aviação 

 Normatizado pelas Portarias nº 181-EME, de 20 DEZ 10 (BRASIL, 2010a), 

Portaria nº 192-EME, de 21 Dez 10 (BRASIL, 2010c) e Portaria nº 190-EME, de 21 

DEZ 10 (BRASIL, 2010c), o curso de gerência de aviação subdivide-se em três 

especializações: gerência administrativa, gerência de manutenção de aviônicos e 

gerência de manutenção de Anv. Estes cursos têm por finalidade preparar o oficial 

ao desempenho de funções relacionadas à disponibilidade do material de aviação, 

capacitando-o a gerenciar equipes multifuncionais na solução de problemas reais. 

Não há carga horária dedicada ao emprego tático da Av Ex. 

 

2.3.1.4.4 Curso Avançado de Aviação (AAv) 

 Possuindo uma carga horária de 180 horas voltadas ao emprego tático do 

BAvEx, este é o curso de mais alto nível na aviação. Equivale ao curso de 

aperfeiçoamento de oficiais para os militares aeronavegantes, sendo, atualmente, 

realizado tanto por pilotos como por gerentes já aperfeiçoados na EsAO. Conforme a 

Portaria N° 023-EME, de 7 Abr 03, que o regula, seu objetivo é 

   

ampliar os conhecimentos necessários para ocupação de cargos e para o 
desempenho de funções de estado-maior e de comando de unidade 
aérea, em operações, e de oficial de ligação de aviação junto aos 
comandos de Grandes Unidades e Grandes Comandos da Força 

http://www.ciavex.eb.mil.br/downloads/portaria/Curso%20Ger%C3%AAncia%20de%20Manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20Avi%C3%B4nicos.pdf
http://www.ciavex.eb.mil.br/downloads/portaria/Curso%20Ger%C3%AAncia%20Administrativa%20de%20Avia%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.ciavex.eb.mil.br/downloads/portaria/Curso%20Ger%C3%AAncia%20Administrativa%20de%20Avia%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.ciavex.eb.mil.br/downloads/portaria/Curso%20Ger%C3%AAncia%20Administrativa%20de%20Avia%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Terrestre. (BRASIL, 2003d, grifo nosso).·. 
 

2.3.1.5 Pessoal 

 Segundo consta nas IP 1-30: A Brigada de Aviação do Exército "a 

composição do Elm Lig Av Ex pode variar conforme o escalão envolvido, o contexto 

doutrinário e a disponibilidade de pessoal" (BRASIL, 2003c, p.2-7). Normalmente 

deve ser constituído por um oficial do maior escalão da Av Ex, pessoal de 

comunicações, de meteorologia e de material, sendo este oficial o chefe do Elm Lig 

Av Ex. Nas operações em que esteja ativada a Bda Av Ex, esta é a responsável por 

mobiliar o Elm Lig Av Ex no CCOp do escalão enquadrante, geralmente a Força-

Terrestre Componente (FTC).  

 As U Ae conforme as IP 1-20: O Esquadrão de Aviação do Exército (BRASIL, 

2003b, p.4-4) ainda destacam Elm Lig Av Ex para o EM das unidades que estejam 

compondo uma Força-Tarefa Aeromóvel (FT Amv) e no CCOp do escalão 

enquadrante. A distribuição de pessoal vai depender da situação tática em que a 

tropa de Av Ex vai estar enquadrada durante o curso das ações. De maneira geral, 

entretanto, haverá Elm Lig Av Ex ou O Lig Av Ex presente no estado-maior especial 

de qualquer escalão da F Ter que receber unidades de aviação.  O quadro 1 resume 

essa distribuição. 

Escalão AvEx/ 

unidade 

apoiada 

U GU G Cmdo FTC 

Bda Av Ex - Cmt Bda AvEx Elm Lig Av Ex Elm Lig Av Ex 

BAvEx 1 O Lig Av 

Ex (SFC) 

O Lig Av Ex Elm Lig Av Ex  - 

Esqda He Cmt Fr He Cmt Fr He - - 

QUADRO 1: Distribuição de O Lig  
Fonte: o autor, com base na IP 1-30 e IP 1-20. 

  

Os manuais brasileiros, não contemplam uma sugestão de posto para cada O 

Lig a ser destacado, porém a prática e a emulação da doutrina americana tem 

conduzido a lições aprendidas, sintetizadas pelo CIAvEx no AAv, conforme a figura 

10: 
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FIGURA 10: Posto do O Lig Av Ex 
Fonte: CIAVEX (2015) 
 

2.3.2 O Elm Lig Av Ex em outros países 

2.3.2.1 Exército Americano 

 Como já abordado anteriormente, o manual americano FM 6-02 Operações 

(EUA, 2014, p.13-1) descreve em detalhes algumas características e funções de 

seus elementos de ligação. Este manual possui um capítulo inteiro dedicado a essa 

função e, mesmo não sendo exclusivo dos elementos de ligação de aviação, permite 

que se aplique a estes os conhecimentos gerais. 

  Um dos ensinamentos que se pode emular da doutrina americana diz 

respeito à seleção do militar que será o oficial de ligação. A este recai uma 

importante tarefa: a de ser o representante do comandante e de seu Estado-Maior 

para onde tenha sido designado. Para tal ele deve ser treinado, competente (no 

sentido de possuir as competências requeridas), confiável e informado, de formas a 

assegurar uma efetiva ligação. Além disso, devem contar com a total confiança de 

seu comandante e experiência para a missão (EUA, 2014, p. 13-1)14. 

Em suma, para desempenhar bem sua missão o oficial de ligação deve: 

 

 Conhecer a missão da “unidade que envia”; operações correntes e 
futuras; status logístico; organização; capacidades; e, táticas, técnicas 
e procedimentos; 

 Compreender as táticas, técnicas e procedimentos da “unidade que 
recebe”; organização, capacidades; missão; doutrina; procedimentos de 
estado-maior e costumes; 

 Estar familiarizado com o propósito da ligação; os mecanismos de 
ligação, tais como documentos e gravações; e o treinamento da equipe 

                                                             
14

No original: A trained, competent, trusted, and informed LNO is the key to effective liaison. LNOs 
must have the commander’s full confidence and experience for the mission. 
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de ligação; 

 Observar o correto canal de comando e funções do estado-maior; 

 Possuir um excelente relacionamento interpessoal (tato)
15

; (EUA, 2014, 
p. 13-2, tradução nossa) 

 

 Especificamente para a Aviação do Exército, o exército norte-americano 

possui duas estruturas específicas para realizar as ligações e sincronização entre as 

tropas terrestres e as de sua aviação. O Brigade Aviation Element (BAE) é o 

correspondente ao Elm Lig Av Ex no Brasil, enquanto o Aviation Liaison Officer 

(LNO) é equivalente ao O Lig Av Ex.  

Há de se destacar que a doutrina norte-americana, como consta no TC 1-400 

(EUA, 2006) diferencia as responsabilidades da BAE e do LNO, não havendo 

previsão de substituição ou equivalência de ambos, tal como no Exército Brasileiro. 

A BAE consiste em: 1 major piloto, 1 capitão piloto, 1 Warrant Officer16, 3 sargentos 

especializados em aviação, perfazendo um total de 6 militares. Já o LNO, aos 

moldes do EB, se constitui por um único militar, podendo ser destacado 

exclusivamente para alguma operação específica. Cabe ressaltar que o mesmo 

manual recomenda que os comandantes de aviação escolham esse militar 

criteriosamente, tendo em vista que o julgamento da unidade vai depender do 

desempenho deste militar. 

 A BAE, como seu nome sugere, foi concebida para compor o Estado-Maior da 

Bda para qual tenha sido designada e tem por finalidade integrar a aviação com a 

tropa terrestre. Podem ser destacadas algumas responsabilidades da BAE: 

integração e sincronização da aviação ao esquema de manobra da Bda apoiada; 

assessoramento para o planejamento e emprego dos meios aéreos; coordenação 

direta entre a Bda apoiada e as Forças-Tarefa constituídas; integração e 

                                                             
15

 No original: * Know the sending unit’s mission; current and future operations; logistics status; 
organization; disposition; capabilities; and tactics, techniques, and procedures. 
* Appreciate and understand the receiving unit’s tactics, techniques, and procedures; organization; 
capabilities; mission; doctrine; staff procedures; and customs. 
* Are familiar with: 

- Requirements for and purpose of liaison. 
- The liaison system and its reports, documents, and records. 
- Liaison team training. 

* Observe the established channels of command and staff functions. 
* Are tactful. 
16 Não existe um similar no EB. É o mais próximo que se tem de um militar temporário com contrato 

prorrogável situado entre os postos de subtenente e 2º Tenente. Muito empregado na aviação do 
exército dos EUA. 
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sincronização entre o O Lig da Força Aérea e o coordenador de efeitos17. 

 Mesmo com a BAE integrando a aviação à tropa terrestre, o LNO continua 

sendo relevante, tendo em vista que este se dedica a resolver questões atinentes à 

tropa de aviação. Assim, ele pode fornecer ao seu comandante de aviação as 

evoluções dos planejamentos da unidade apoiada. Destacam-se entre suas tarefas, 

prover a ambas as partes: 

 

- a localização das unidades de aviação; 
- a situação dos equipamentos e aeronaves; 
- a disponibilidade de tripulação; 
- a situação logística, particularmente Classe III e V; 
- situação das habilitações técnicas das tripulações 
- atualizações constantes do comandante de aviação e seu estado-maior 
nos planos da Bda apoiada; (EUA, 2006, p. 1-4, tradução nossa)

18
. 

 

O exército norte-americano desenvolve ainda um treinamento específico para o 

seu Elm Lig Av Ex, porém já preconiza, conforme (EUA, 2006) que pelo menos um 

dos componentes de seu Elm Lig Av Ex tenha os seguintes cursos conjuntos: curso 

de poder de fogo, curso de designação de alvos, curso de comando e controle 

aeroespacial, e curso de processo de ordens aéreas. Embora a aplicabilidade destes 

cursos às operações de apoio a órgãos governamentais como os Grandes Eventos 

seja pequena, percebe-se a importância que o Elm Lig Av Ex possui no contexto 

daquela força. 

Finalizando, o manual norte-americano FM 6-02 Operações (EUA, 2014, 

p.13-1) sugere o posto de cada militar conforme o nível de complexidade imaginado 

para a operação. Para apoiar um Batalhão, por exemplo, seria recomendado 

destacar um tenente, para uma DE, um major e para uma FTC, seja em operações 

combinadas como interagências, um coronel. 

  

2.3.2.2 Exército Francês 

 Conforme relatado por Castro (2017) a doutrina francesa, por sua vez, 

também diferencia os elementos que são destacados a fim de se fazer a integração 

                                                             
17

 Não existe uma função similar ao coordenador de efeitos no EB 
18

 No original: * Aviation unit locations. 
* Aircraft/equipment status. 
* Crew availability and fighter management cycle status.  
* Class III/V status.  
* Mission essential task list (METL) training status.  
* Continuous updates to the aviation commander and staff on the BCT’s plan. 
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com a tropa terrestre. Semelhante ao modelo norte-americano, o exército francês 

prevê um Destacamento de Apoio Aeromóvel (détachement d'appui aéromobile – 

DAA) que pode integrar desde o nível Bda até FTC e é inserido na célula de 

operações dos respectivos comandos. Ele participa do planejamento e contribui com 

a redação das ordens, sendo igualmente encarregado pelo correto emprego dos 

meios da ALAT19, observando a coordenação e o controle do espaço aéreo. Sua 

composição é variável e geralmente com meios a 4ª Brigada de Aerocombate, o 

mais alto escalão de aviação do exército. O DAA pode ser constituído por oficiais 

pilotos, oficiais controladores aéreos e oficiais gerentes de manutenção, tudo 

conforme a necessidade de assessoramento ao escalão enquadrante. 

 O DAA possui uma gama de atribuições dentre as quais se destacam as 

seguintes: a proposição de ordens e redação das mesmas, o acompanhamento da 

matriz de sincronização, o controle dos meios logísticos da ALAT, a prestação de 

contas das ações ao escalão superior e a preparação das ações futuras. Assim, 

pode-se inferir que o DAA possui diversas semelhanças à BAE norte-americana e ao 

Elm Lig Av Ex brasileiro.  

 O outro destacamento que o exército francês utiliza para realizar a 

integração com a tropa terrestre é o Destacamento de Ligação (détachement de 

liaison – DL). Ele tem origem nos Regimentos de Helicópteros de Combate e é 

composto por um ou mais oficiais pilotos, dependendo da necessidade. Ele faz a 

ligação com o escalão apoiado prestando assessoramento para o emprego dos 

meios aeromóveis além de assegurar a ligação da tropa de aviação com a unidade 

reforçada, otimizando o emprego dos meios aéreos.  

 Quando ocorre uma operação conjunta, ele integra a célula de 

planejamento do exército no seio da Força Aérea Componente (FAC) ou Força 

Naval Componentes (FNC). Dentre suas missões principais, destacam-se: o 

aconselhamento dos comandantes de unidade, o gerenciamento das medidas de 

coordenação e controle, a ligação entre as unidades de aviação e as unidades 

apoiadas, a antecipação das necessidades logísticas e a prestação de contas ao 

escalão superior à medida que ações evoluem no campo de batalha. Assim, em que 

pese as diferenças doutrinárias de cada exército, pode-se verificar as semelhanças 

entre o DL francês, o LNO norte-americano e o O Lig Av Ex brasileiro. 

                                                             
19

 ALAT: Aviation Légère de l’Armée de Terre (Aviação do Exército Francês). 
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2.4  A EVOLUÇÃO DAS TÁTICAS, TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS 

 Este trabalho utilizará o arcabouço teórico empregado por Farrell e Terriff 

(2002), bem como o de Murray (2009) para a descrição dos processos de evolução 

da arte militar, especialmente no que diz respeito às táticas, técnicas e 

procedimentos dos Elm Lig Av Ex. 

 Didaticamente, Farrel e Terriff (2002), dividem a evolução militar através de 

três vertentes: a inovação, a adaptação e a emulação. Já Murray (2009) trata 

somente da inovação e da adaptação. Essas divisões, entretanto, não são 

estanques. Pelo contrário, por vezes ocorre que um processo de adaptação acabe 

se tornando em inovação.  

 Em se tratando de inovação, tem-se por definição "o desenvolvimento de 

novas tecnologias militares, táticas, estratégias e estruturas" (FARRELL e TERRIFF, 

2002, p.6, tradução nossa) 20. Por se tratarem de instituições conservadoras, grande 

parte das organizações militares possuem sérias dificuldades em evoluir suas 

táticas, técnicas e procedimentos através do processo de inovação. A rígida 

disciplina e a cultura organizacional que faz prevalecer o uso das técnicas que já 

foram testadas, são dois grandes entraves para a utilização deste processo na 

evolução militar. 

 A adaptação, por sua vez, se trata do "ajuste dos meios e métodos militares 

existentes
21

" (FARRELL e TERRIFF, 2002, p.6, tradução nossa). Segundo os 

mesmos autores com a sequência de vários destes ajustes, a adaptação, pode e 

geralmente, conduz à inovação dos meios e métodos militares. Assim como na 

inovação, os maiores fatores de dificuldades para as organizações militares se 

adaptarem são, segundo Murray (2009), a rigidez e o conflito organizacional de se 

trocar o certo pelo duvidoso. Além disso, um dos grandes problemas é de as 

instituições reconhecerem que precisam se adaptar face às novas demandas ou 

situações. O conservadorismo militar tende a se opor às constantes mudanças, seja 

da organização, da tecnologia ou da doutrina. 

 Murray (2009) considera que os processos de inovação ocorrem durante os 

períodos de paz, enquanto que os de adaptação são realçados durante os conflitos. 

                                                             
20

 No original: Innovation involves developing new military technologies, tactics, strategies, and 
structures. 
21

 No original: Adaptation involves adjusting existing military means and methods. 
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A diferenciação entre a inovação e a adaptação consiste também no tempo e nos 

recursos disponíveis para cada uma delas. Segundo Piffer, "na adaptação a 

organização dispõe dos meios necessários porém não dispõe do tempo necessário 

para realizar essa mudança adequadamente" (PIFFER, 2014, p.26) enquanto na 

inovação "se dispõe de tempo para testar, analisar e avaliar as mudanças propostas, 

porém raramente se terá os recursos à disposição como se tem durante uma 

operação de combate real"(PIFFER, 2014, p.26). 

 Segundo Murray, 

 

um dos mais significativos problemas que as instituições militares têm 
enfrentado no último século, com o crescente ritmo de desenvolvimento 
tecnológico tem sido em como tornar as lições aprendidas com a guerra em 
programas coerentes de treinamento que possibilitem adaptações 
significativas nas condições de combate futuras

22
. (MURRAY, 2009, p.4-2, 

tradução nossa) 

 

 Um exemplo de utilização destes princípios em sua plenitude se deu no 

período entre as duas grandes guerras mundiais. O Chefe do Estado-Maior do 

Exército Alemão, General Hans von Seeckt, identificou a necessidade de 

adaptações na doutrina deste exército após a Primeira Guerra Mundial, através de 

um simples questionário, endereçado a elementos-chave na formulação da doutrina 

alemã: 

 

1. Quais as novas situações que surgiram na guerra e que não haviam sido 
consideradas antes da guerra? 
2. Quão efetivas foram nossas visões de antes da guerra em se tratando 
das situações acima descritas? 
3. Quais novos procedimentos foram desenvolvidos a partir do uso de novos 
armamentos na guerra? 
4. Quais os problemas que surgiram na guerra para os quais ainda não 
existe solução?

23
 (MURRAY, 2009, p. 4–4, tradução nossa) 

 

 A emulação é definida pela "importação de novas ferramentas e caminhos 

para guerra  através da imitação de outra instituição militar" (FARRELL e TERRIFF, 

                                                             
22

 No original: One of the most significant problems that military institutions have increasingly faced 
over the past century, with the increasing pace of technological change, has been how to turn the 
lessons of war into coherent training programs that allow for significant adaptations to the conditions 
their forces confront. 
23

 No original: 1. What new situations arose in the war that had not been considered before the war? 
2. How effective were our pre-war views in dealing with the above situations? 
3. What new guidelines have been developed from the use of new weaponry in war? 
4. Which new problems put forward by the war have not yet found a solution? 
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2002, p.6, tradução nossa)24. No processo de emulação para a evolução militar, 

porém, alguns aspectos merecem destaque. Segundo Piffer (2014) a emulação 

resulta em similaridade, mas nunca em uma cópia idêntica do emulado e ela nunca 

garante a mesma efetividade entre as partes. Além disso, a cultura organizacional 

influencia e é influenciada pela emulação. Com isso, observa-se que não basta 

copiar o que outra força ou país faz, mas deve-se empregar a emulação como um 

processo de evolução militar e não como fim em si próprio. 

 Desta forma, este trabalho irá empregar, principalmente, o conceito da 

adaptação para entender as formas e mecanismos usados pelos Elm Lig AvEx para 

superar as dificuldades encontradas durante os Grandes Eventos. Utilizar-se-á 

também dos conceitos de inovação e emulação na proposição de medidas para 

aprimoramento da doutrina do Elm Lig Av Ex. 

 

  

                                                             
24

No original: emulation involves importing new tools and ways of war through imitation of other 
military organizations 
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3 METODOLOGIA 

 Este capítulo tem por objetivo detalhar os procedimentos metodológicos que 

foram aplicados no decorrer da pesquisa para se obter os dados de trabalho e 

analisar as informações de interesse. Foram delimitados o espaço e grupos da 

pesquisa, os critérios de amostragem, assim como definidos os instrumentos e 

procedimentos para análise dos dados. Então, para um melhor encadeamento de 

ideias esta seção do trabalho foi dividida nos seguintes tópicos: Objeto Formal de 

Estudo, População e Amostra e, Delineamento da Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 A presente pesquisa teve por finalidade analisar em que medida as atuais 

capacidades dos Elm Lig Av Ex destacados juntos aos CCOp nos Grandes Eventos, 

influenciam no emprego dos meios aéreos. A delimitação temporal foi consoante aos 

que ocorreram entre 2012 e 2016: Op Rio+20 em 2012, Op Copa das 

Confederações e Jornada Mundial da Juventude em 2013, Op Copa do Mundo FIFA 

em 2014 e Op Jogos Olímpicos em 2016. A delimitação espacial foi em função das 

cidades em que a Av Ex participou durante os Grandes Eventos, conforme já 

abordado no capítulo 2, excluindo-se, desta forma, cidades como Curitiba/PR e 

Salvador/BA. 

 O estudo contou com o consentimento voluntário de participação dos militares 

que estiveram envolvidos nas referidas operações como O Lig Av Ex ou integrantes 

do Elm Lig Av Ex, que contribuíram com sua expertise e conhecimentos. 

 No que diz respeito à análise das variáveis envolvidas no presente estudo, 

"as atuais capacidades dos Elm Lig Av Ex" apresentou-se como variável 

independente, haja vista que sua manipulação exerceu efeito significativo sobre a 

variável dependente "emprego dos meios aéreos". 

 Devido às características qualitativas das variáveis de estudo, fez-se 

necessário defini-las conceitual e operacionalmente a fim de torná-las passíveis de 

observação e mensuração.  

 

3.1.1 Definição conceitual da variável 

 Variável I: "as atuais capacidades dos Elm Lig Av Ex". Neste estudo foram 

definidas como capacidades do Elm Lig Av Ex as aptidões que este Elm possui para 
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cumprir as missões a ele atribuídas segundo os manuais doutrinários.  A variável foi 

estudada dentro de três dimensões: planejamento, coordenação, assessoramento. 

 Variável II: "emprego dos meios aéreos". Esta variável foi definida com 

base nos relatórios do CAvEx das Op Amv executadas nos Grandes Eventos tendo 

sido complementada pela experiência de militares participantes através dos 

questionários. As dimensões da variável independente foram missões eventuais, 

missões táticas e missões de transporte. 

 As formas de medição de cada variável estão especificadas nos quadros de 

variáveis, e logo após os mesmos, existe uma descrição dos indicadores de cada 

dimensão. 

 

3.1.2 Definição operacional da variável 

 No intuito de melhor delinear as variáveis levantadas, foram elaborados dois 

quadros. Eles relacionam os aspectos julgados essenciais ao estudo, abordando a 

dimensão, indicadores e instrumentos de medição de cada variável. Pretendeu-se 

aplicar como instrumentos de medição um questionário e entrevistas, além da 

revisão documental, no que foi pertinente. 

Variável 
Independente 

Dimensão Indicadores Medição 

Atuais 

capacidades 

do Elm Lig Av 

Ex 

Planejamento 

Das missões aéreas 

- revisão da literatura 

- questionário 

- entrevistas 

- registros elaborados 

nos CCOp. 

 - relatórios do CAvEx 

- lições aprendidas 

 

Do funcionamento 

do Elm Lig Av Ex no 

CCOp 

Coordenação 

Com os OSP 

Do espaço aéreo 

Com a FAB 

Com outras tropas 

do EB em presença 

Com os demais 

integrantes do 

CCOp 

Assessoramento Ao Ch CCOp 

QUADRO 2 - Definição da variável independente 
Fonte: o autor 
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Variável 
Dependente 

Dimensão Indicadores Medição 

Emprego 

dos meios 

aéreos  

Missões 

eventuais 

Transporte de feridos - revisão da literatura 

- questionário  

- entrevistas 

- registros elaborados nos 

CCOp. 

 - relatórios do CAvEx 

- lições aprendidas 

 

Resgate 

Missões 

Táticas 

Reconhecimento aéreo 

Imageamento aéreo 

Contraterrorismo 

Escolta aérea 

Transporte 
De tropa 

De autoridade 

QUADRO 3 - Definição da variável dependente 
Fonte: o autor 

 

 A fim de padronizar os critérios de aplicação dos instrumentos de pesquisa, 

segue abaixo a descrição dos indicadores constantes nos quadros de variáveis 

acima: 

Planejamento das missões aéreas: é o planejamento inicial do emprego dos 

meios aéreos, que leva em conta a disponibilidade de Anv, tripulações e horas de 

voo, a existência das capacidades pela Av Ex, o risco admitido, dentre outros 

fatores. Pretende exclusivamente verificar a viabilidade da missão aérea. 

Planejamento do funcionamento do Elm Lig Av Ex no CCOp: Diz respeito ao 

funcionamento propriamente dito do Elm Lig Av Ex durante os eventos, como 

distribuição de pessoal, material e processos utilizados. 

Coordenação com os OSP: é a coordenação realizada com outras agências 

de segurança quando da necessidade de emprego conjunto com a Av Ex, tanto com 

emprego de meios terrestres como aéreos. 

Coordenação do espaço aéreo: O espaço aéreo é onde ocorrem as principais 

ações da Av Ex. Por ser empregado por diversos outros elementos, tanto civis 

quanto militares, requer coordenação específica. 

Coordenação com a FAB: é a coordenação realizada quando em operações 

conjuntas com meios da Força Aérea, sejam aviões, helicópteros, infantaria ou com 

o uso de suas infraestruturas, como Bases Aéreas.  

Coordenação com outras tropas do EB em presença: é a realizada com 

qualquer tropa do EB que esteja atuando conjuntamente com a Av Ex.  
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Coordenação com os demais integrantes do CCOp: é a realizada 

internamente no CCOp para solução conjunta de problemas militares. 

Assessoramento ao Ch CCOp: é o assessoramento prestado a mais alta 

autoridade do CCOp, seja através de cadeia de comando, seja diretamente. É onde 

se explora ao máximo as capacidades de emprego da Av Ex levando em conta suas 

possibilidades e limitações. 

Transporte de feridos: é a missão realizada de forma eventual, com vistas a 

levar algum ferido, militar ou civil, a uma instalação de saúde onde possa ser melhor 

atendido.  

Resgate: é a missão eventual que visa retirar pessoal, civil ou militar, de zona 

de perigo. 

Reconhecimento aéreo: É a atividade desempenhada para verificação de 

ponto de interesse para a tropa de Spf. Geralmente realizada com elemento 

especializado a bordo do meio aéreo. 

Imageamento aéreo: é a missão realizada com vistas a aumentar o Comando 

e Controle da tropa de Spf que a solicita, através de um sistema de imageamento 

em tempo real. Além disso, pode ser empregada para as missões de IRVA. 

Contraterrorismo: É a missão específica de combate a elementos terroristas. 

O emprego dos meios aéreos se dá pelo uso das Anv como meio de transporte 

rápido e como plataforma de tiro para as tropas de operações especiais. 

Escolta aérea: É o emprego dos meios aéreos como complemento às ações 

de Spf para monitoramento de comboios terrestres e vias de acesso. 

Transporte de tropa: É o emprego dos meios aéreos como meio de transporte 

de tropa de Spf, militares ou policiais, que atuam como força de contingência, força 

para controle de distúrbios, para proteção de infraestruturas estratégicas, dentre 

outras finalidades.  

Transporte de autoridade: É a missão de transporte de autoridades 

selecionadas pelo Esc Sp que possuam relevância político-estratégica e que 

demanda um preparo específico para o cumprimento da missão. 

 

3.1.3 Alcances e limites 

 As delimitações temporal e espacial supracitadas constituiram-se por si só um 

primeiro alcance ao objeto formal de estudo, na medida em que se pretendeu 
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explorar ao máximo as características das variáveis estudadas. Entretanto, 

acabaram por se tornar, da mesma forma, um limite com relação à atuação do O Lig 

Av Ex. Isto porque, através deste trabalho, não se pode inferir que a atuação deste 

Elm nos Grandes Eventos ocorra da mesma forma que em outras operações. Alguns 

princípios de atuação, todavia, podem ser utilizados como modelo para futuros 

trabalhos que visem explorar o objeto de estudo sobre outros vieses. 

 Ademais, a própria limitação ao fato de ser este um trabalho de cunho 

subjetivo, possibilita que um mesmo dado seja interpretado de diferentes formas, 

dependendo de quem o observa. Além disso, por não se tratar de um censo, a 

amostra não possui um grau de confiabilidade que permita conclusões precisas, 

porém, ao que se presta, foi suficiente para o estabelecimento de consensos. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 A população alvo do presente estudo foi composta pelo universo de oficiais 

que participaram como O Lig Av Ex em alguma das cidades-sede durante os 

Grandes Eventos entre 2012 e 2016. Incluíram-se pilotos e gerentes de aviação. 

Como fator de exclusão, não se considerou o universo de especialistas que, ainda 

que tenham participado dos Grandes Eventos, não desempenharam a função de O 

Lig Av Ex. Também, não se contabilizou os militares que tenham participado como O 

Lig Av Ex em outras operações militares, diferentes das delimitadas no capítulo 1, 

tais como exercícios militares, Op GLO ou na faixa de fronteira. 

 Para a confecção da população de estudo levou-se em conta o 

desdobramento da Aviação, conforme os relatórios disponibilizados pelos CAvEx e 

entrevistas exploratórias, além da documentação interna das OM AvEx. Com isso, 

chegou-se a um efetivo de aproximadamente 70 militares, já se excluindo aqueles 

que repetiram a função. A este grupo foi aplicado o questionário. 

 Dos 73 questionários distribuídos, foram respondidos 38, garantindo um erro 

amostral de 10%, com um nível de confiança de 90%, conforme a calculadora 

amostral disponibilizado por Santos (2017). Embora a amostra não possibilite a 

realização de inferências precisas devido à baixa confiabilidade do instrumento, suas 

respostas possibilitaram delinear consensos que, aliados aos demais instrumentos 

da pesquisa, conduziram às conclusões. 
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3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 A presente pesquisa caracteriza-se por ser aplicada, de abordagem 

qualitativa e exploratória uma vez que se volta à solução de um problema real, 

lidando com relações subjetivas e buscando esclarecer conceitos e ideias ainda 

pouco explorados. Quanto ao método de abordagem, pode ser caracterizada como 

indutiva, haja vista que as generalizações derivaram de observações de casos da 

realidade concreta. 

 Quanto aos procedimentos técnicos, ela pode ser classificada como 

bibliográfica e documental, em virtude das fontes empregadas. Além disso, trata-se 

de um levantamento, materializado pelo questionário à população selecionada, e ex-

post facto uma vez que o “experimento” se realizou após os fatos ocorridos.  

 Quanto às técnicas de obtenção de dados, a pesquisa utilizou-se da coleta 

documental, de questionário e entrevistas. O quadro 4 resume as características da 

pesquisa quanto ao método, tipo e técnica. 

Pesquisa Classificação Modalidade 

Método de abordagem Indutiva 

Tipo 

Quanto à natureza Aplicada 

Quanto à forma de abordagem Qualitativa 

Quanto ao objetivo geral Exploratória 

Quanto aos procedimentos técnicos 

Bibliográfica 

Levantamento 

Ex-Post Facto 

Documental 

Técnica Quanto à obtenção de dados 

Coleta documental 

Questionário 

Entrevista 

QUADRO 4 - Delineamento da pesquisa 
Fonte: o autor 

 

3.3.1 Procedimentos para revisão da literatura 

 Para a definição de termos, a redação do referencial teórico e a estruturação 

do modelo de análise do problema, a revisão da literatura foi conduzida da seguinte 

forma: 

 a) fontes de busca: 
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 - manuais militares do MD, do EB e da FAB; 

 - manuais militares do Exército Americano e Exército Francês; 

 - teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de 

curso e artigos científicos sobre emprego da aviação militar de asas rotativas; 

 - teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de 

curso e artigos científicos versando sobre Op Interagências e Grandes Eventos; 

 - relatórios de Op do CAvEx e OM Av Ex sobre os Grandes Eventos; 

 - relatórios de Op dos Comandos Militares de Área sobre os Grandes 

Eventos; 

 - artigos de revistas militares cuja fonte seja de renome e suas informações 

apresentem confiabilidade; 

 - publicações constantes no Sistema de Lições Aprendidas do Exército 

Brasileiro; 

 b) estratégias de busca para as bases de dados eletrônicas: 

 Foram utilizados os seguintes termos que descrevem a intenção de busca: 

aviação do exército, aviação militar, oficial de ligação, grandes eventos, defesa, 

operações aéreas, interagências, entre outros, bem como seus análogos em inglês, 

espanhol e francês. 

 c) critérios de inclusão: 

 - estudos publicados em português, inglês, espanhol e francês; 

 - estudos qualitativos e quantitativos que descrevem experiências com o 

emprego de Oficiais de Ligação; 

 d) critérios de exclusão: 

 - textos de conteúdo notoriamente não aplicável à realidade brasileira; 

 - textos que apresentem base doutrinária ultrapassada; 

 - estudos sem embasamento científico comprovado. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 A pesquisa foi iniciada pelo levantamento e seleção da bibliografia, sua leitura 

analítica, seguida da referenciação e do fichamento das fontes. Em seguida, foi 

realizada a pesquisa documental dos relatórios de Op do CAvEx e das OM Av Ex. 

Na sequência, foram realizadas três entrevistas exploratórias a fim de aprofundar 

assuntos específicos, aos quais a bibliografia disponível apresentava lacunas. A 
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primeira foi realizada com o ex-comandante do CAvEx nos últimos Grandes Eventos 

(APÊNDICE A) e a segunda com o O Lig Av Ex na ALAT (APÊNDICE B), visando 

obter informações do emprego desta função no Exército Francês. A terceira 

entrevista foi realizada com os ex-comandantes de OM Av Ex no período 2012-2016 

(APÊNDICE C). Elas subsidiaram a confecção do questionário remetido aos O Lig 

Av Ex. 

 Após a elaboração do questionário, ele foi submetido a um pré-teste 

(APÊNDICE D) com militares na própria EsAO, onde se pôde verificar algumas 

oportunidades de melhoria. Feitos os ajustes, os questionários foram remetidos aos 

O Lig Av Ex nas versões impressa e digital, sendo ambas com o mesmo conteúdo. 

 Na sequência, os dados obtidos com as respostas aos questionários foram 

tabulados no programa Microsoft Excel, onde se pôde proceder à análise 

quantitativa e qualitativa dos mesmos. A combinação da tabulação dos dados 

obtidos nos questionários, da análise qualitativa das entrevistas bem como da 

revisão da literatura permitiu que se chegasse a uma solução do problema elencado, 

bem como subsidiaram a confecção de propostas para o incremento das 

capacidades do Elm Lig Av Ex. 

 

3.3.3 Instrumentos 

 A operacionalização das variáveis foi realizada através dos seguintes 

instrumentos: questionário, entrevista, revisão da literatura, relatórios, registros e 

lições aprendidas. Para o questionário foi aplicado um pré-teste com militares da 

própria EsAO a fim de validar a clareza, viabilidade e correição deste instrumento. 

 O questionário foi aplicado por meio de plataforma digital e/ou impressa 

utilizando, prioritariamente, a escala de avaliação para a mensuração dos dados. 

Sua utilização foi coerente com o proposto na pesquisa por ela tratar-se de um 

levantamento com os O Lig Av Ex empregados nos Grandes Eventos. Como tratado 

na revisão da literatura, a utilização de questionários é muito importante para a 

validação de conhecimentos adquiridos, bem como para o levantamento das 

oportunidades de melhoria. 

 As entrevistas foram semi-estruturadas e realizadas à distância. Elas 

permitiram a elucidação de questões importantes a este pesquisador, e serviram de 

base para a confecção do questionário, além de terem sido utilizadas para a análise 
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dos dados obtidos. Revestiram-se de importância tendo em vista terem sido 

aplicadas aos ex-Cmt de OM Av Ex, os quais possuem grande conhecimento a 

respeito do tema. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 As respostas aos questionários foram tabuladas e em seguida foi aplicado um 

tratamento estatístico para adequação das frequências. As entrevistas receberam 

um tratamento qualitativo tendo em vista a natureza dissertativa dos 

questionamentos e comentários. 

 Finalmente, à luz do referencial teórico, foi feita a discussão e integração dos 

dados obtidos a fim de que fosse possível extrair considerações a respeito do tema. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Esta seção tem por finalidade expor e discutir os resultados obtidos por meio 

da revisão da literatura e da interpretação das respostas ao questionário e  

entrevistas. Os subsídios aqui expostos embasarão algumas conclusões, 

solucionando o problema de pesquisa proposto e sugerindo futuras pesquisas. 

 Foram recebidas 38 (trinta e oito) respostas ao questionário enviado, tendo 

sido todas qualificadas. O critério para qualificação considerou a experiência 

profissional do questionado nos Grandes Eventos, conforme a pergunta 1. O 

APÊNDICE F contém o resumo das respostas do questionário (APÊNDICE E). 

 Embora o número de respostas tenha sido pequeno, o resultado tabulado não 

foi contaminado, tendo em vista que se trata de perguntas que visam inferir sobre o 

todo, buscando evidenciar consensos que confirmem ou neguem premissas. 

Combinadas com as 4 (quatro) entrevistas com ex-Cmt de OM Av Ex empregadas 

nos Grandes Eventos, as respostas possibilitaram complementar e aprofundar 

aspectos levantados na revisão de literatura. 

 A fim de facilitar o encadeamento das ideias o presente capítulo foi dividido 

em cinco seções: Os Grandes Eventos e as operações interagências; o perfil do O 

Lig Av Ex; fatores geradores de capacidades; atuais capacidades do O Lig Av Ex; e, 

emprego dos meios aéreos. 

 

4.1 OS GRANDES EVENTOS E AS OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS  

 De acordo com Ruy (2015), da Op Rio+20 à Jornada Mundial da Juventude, 

houve uma crescente e intensa conjugação de esforços de todas as agências para o 

sucesso nos referidos eventos. Pode-se afirmar que essa integração continuou até 

as Olimpíadas, onde todo o Poder Nacional foi posto à prova, com pleno êxito. 

 Embora seja pressuposto que os Grandes Eventos tenham sido concebidos, 

pelo menos no que tange às questões políticas de Segurança e Defesa, como Op no 

ambiente interagências, poder-se-ia questionar se, de fato, para o O Lig Av Ex, no 

nível tático, isso houvesse ocorrido. Para dirimir eventuais dúvidas, a pergunta 35 do 

questionário versou sobre a existência de contato direto entre os O Lig Av Ex e 

elementos de outras agências como OSP, ONG, agências governamentais, etc. e 



63 

 

 
 

para os casos positivos, foi questionado se esse contato gerou algum tipo de 

requisição à Av Ex. Os resultados foram obtidos e tabulados conforme o gráfico 1.  

 
GRÁFICO 1 – O Lig e Op interagências 
Fonte: o autor 

  

 Este gráfico demonstra que 95% dos questionados responderam que 

travaram contato com Elm de outras agências nos CCOp, sendo que deste efetivo, 

para 63% deles houve algum tipo de requisição, seja para assessoramento nos 

assuntos atinentes à Av Ex ou para coordenação de alguma missão. Assim, resta 

comprovado que a atuação do O Lig Av Ex durante os Grandes Eventos ocorreu de 

fato em um ambiente interagências, onde há uma ampla interação entre os 

participantes das agências envolvidas.  

 Ademais, 47% dos questionados (gráfico no APÊNDICE F, resposta à 

pergunta 37) relataram a importância de um preparo prévio para o O Lig atuar em 

ambiente interagências, tendo sido identificados como melhorias: uma ambientação 

com as agências envolvidas, onde se abordariam temas como características, 

possibilidades e limitações, tanto destas agências como da Av Ex; possíveis 

demandas das agências à Av Ex na Op; modo de operação de todos os envolvidos; 

materiais necessários para a realização dos pedidos (cordas de fast rope e rappel25, 

equipamentos de segurança, etc) entre outros. Isso vai ao encontro do previsto no 

EB20-MC-10.201 Op em Ambiente Interagências como medidas pró-ativas para o 

sucesso nas Op interagências: 

 

- compreensão da natureza complexa e interdependente da relação entre as 
agências envolvidas no ambiente operacional; 

                                                             
25

 Fast rope e rappel são técnicas de desembarque de aeronave frequentemente solicitadas pelas 
agências durante as Op. 
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- conhecimento das competências, capacidades, especificidades, 
possibilidades e limitações de todos os vetores envolvidos na operação; 
- estímulo à participação de todas as agências nas operações, desde a fase 
de planejamento, com a respectiva expedição de documentos e planos de 
ação pelas agências envolvidas; (BRASIL, 2013, p. 3-8). 

 

 Finalizando, percebe-se que os Grandes Eventos apresentaram 

características de Op interagências na medida em que houve: interdependência dos 

envolvidos para o cumprimento das missões; multifuncionalidade quando cada vetor 

dispôs de suas especializações funcionais específicas, a exemplo dos Elm Lig Av 

Ex; e, o estabelecimento de diversos CCOp integradores (CDA, CGDA, CCTI, 

CCPCT26, CDS, etc). 

  

4.2 O PERFIL DO O LIG AV EX DOS GRANDES EVENTOS 

 Em se tratando do perfil do militar que foi empregado como O Lig Av Ex 

durante os Grandes Eventos, há de se ressaltar que o próprio termo “perfil” 

possibilita diversos níveis de análise e variáveis, tais como: níveis de especialização, 

de conhecimentos, hierárquicos, características psicológicas, experiências pessoais 

e profissionais, dentre outros. Para evitar uma seara de complexa mensuração, 

como aspectos psicológicos, este pesquisador definiu o perfil do O Lig Av Ex com 

relação a três características: nível hierárquico, qualificação profissional e 

experiência anterior como O Lig Av Ex. 

 Para iniciar esta análise, entretanto, é interessante verificar a distribuição 

temporal dos O Lig Av Ex segundo consta nos questionários. A pergunta 1 

identificou em quais dos Grandes Eventos os militares haviam participado, sendo as 

respostas tabuladas no gráfico 2.  

 
GRÁFICO 2: O O Lig Av Ex nos Grandes Eventos 
Fonte: O autor 

                                                             
26

 CCPCT: Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo 
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 Tomando por base o efetivo que respondeu ao questionário, 38 militares, o 

gráfico 2 demonstra que aproximadamente 76% dos entrevistados participaram dos 

Jogos Olímpicos, 42% da Copa do Mundo e somente 26% dos demais eventos. Isto 

se explica, na visão deste autor por terem sido estas Op muito mais complexas e de 

maior envergadura que as demais. Nelas houve um desdobramento da Av Ex em 

vários locais simultaneamente, o que requereu o emprego de mais O Lig. Esta 

concentração de respostas dos O Lig nos eventos mais recentes é salutar, haja vista 

que na Copa do Mundo e nas Olimpíadas houve a consolidação de diversos 

conhecimentos adquiridos nas Op antecessoras, podendo-se afirmar que elas 

constituem o legado que a Av Ex adquiriu em Grandes Eventos. Ademais, por se 

tratarem de eventos mais recentes, as informações destes possivelmente são mais 

fidedignas que as dos eventos mais antigos. 

 Quanto ao perfil propriamente dito dos O Lig Av Ex, o gráfico 3 conjuga duas 

das características supracitadas, obtidas através das perguntas 2 e 3 do 

questionário, que versaram sobre o posto e a experiência anterior dos militares 

como O Lig Av Ex, respectivamente.  

 
GRÁFICO 3 – Posto e experiência dos O Lig 
Fonte: o autor 
 

 Nele verifica-se que aproximadamente 87% do efetivo empregado foi de 

oficiais aperfeiçoados na EsAO. Isso, além de ter sido uma diretriz do Cmt Av Ex, 

como se pôde observar na entrevista (APÊNDICE A) e no Plano Operacional para 

as Olimpíadas (CAVEX, 2016a), reforça a importância que se deu ao emprego de 

um militar apto ao trabalho de estado-maior. 
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 Apesar do emprego massivo de militares já aperfeiçoados na EsAO, verifica-

se no mesmo gráfico, que os mesmos, em grande parte, não possuíam experiência 

anterior como O Lig Av Ex, seja em Op convencionais ou interagências. Este 

aspecto, por sua vez, vai de encontro às respostas das entrevistas com os ex-Cmt 

OM Av Ex (APÊNDICE C). Na visão destes, o perfil ideal para a seleção do militar 

para a função passa essencialmente pela sua experiência profissional. 

 Ainda quanto a este quesito, percebe-se através do gráfico 4 que houve uma 

relação direta entre a experiência como O Lig Av Ex e a qualificação profissional.  

GRÁFICO 4 – Experiência anterior por qualificação 
Fonte: o autor 

 

 Dos militares que haviam sido O Lig Av Ex em três ou mais oportunidades, 

72% eram pilotos com AAv e 28% eram pilotos com EsAO. Em contrapartida, dos 

militares sem qualquer experiência anterior como O Lig Av Ex, em torno de 55% 

eram gerentes e 45% eram pilotos. 

 Quanto à qualificação do O Lig Av Ex decidiu-se, dentre as diversas 

possibilidades, de se conjugar, neste estudo, a especialização em Aviação com o 

aperfeiçoamento militar. Para isso, foi identificada na pergunta 5 do questionário a 

especialização dos O Lig Av Ex, sendo as respostas apresentadas no gráfico 5.  

 
GRÁFICO 5 – Qualificação dos O Lig Av Ex 
Fonte: o autor 
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 Dois dados podem ser destacados através deste gráfico: o efetivo empregado 

com o AAv perfaz um total de 37% (soma de pilotos e gerentes com o curso) e 26% 

do pessoal empregado nas operações pertencia ao grupo de gerentes sem o 

referido curso. 

 O objetivo desse destaque está intimamente relacionado à carga horária 

dedicada ao emprego tático da Av Ex dentro de cada especialização. Conforme 

consta na revisão da literatura, através das Portarias que normatizam os diversos 

cursos da Av Ex, o AAv dedica 180 horas à matéria emprego tático da Av Ex, o 

Curso de Piloto de Combate dedica 97 horas e os três cursos de gerência não 

preveem esta matéria em sua grade curricular. Destaca-se que, embora a pergunta 

5 contemplasse pilotos sem o CPC, verifica-se que não foram empregados militares 

com esta qualificação como O Lig Av Ex.  

 Ademais, ainda com base no gráfico 5, desconsiderando os cursos de 

aperfeiçoamento e o AAv, percebe-se que a proporção de pilotos e gerentes 

empregados nos Grandes Eventos foi da ordem de 66% de pilotos para 34% de 

gerentes, aproximadamente 2 pilotos por gerente. Isso é proporcional com o que 

vinha sendo formado no CIAvEx até recentemente, em torno de 20 pilotos e 14 

gerentes por ano. 

 A pergunta 4 questiona qual motivo os O Lig Av Ex acreditavam ter sido o 

principal para sua designação e a pergunta 12 levanta a qualificação desejável para 

o desempenho da função. Ambas são apresentadas no gráfico 6. Cabe salientar que 

são respostas subjetivas e consideram a individualidade dos questionados.  

 
GRÁFICO 6 – Motivo da seleção e qualificação desejável 
Fonte: o autor 
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 Destaca-se o quantitativo de 35% de militares que julgaram terem sido 

selecionados para a função em virtude da falta de efetivo ou porque não seria 

empregado em outra atividade. O número foi muito semelhante aos que julgaram 

terem sido selecionados em razão da qualificação que possuíam. Este pesquisador 

interpreta que o número tenha sido tão elevado em virtude do emprego de muitos 

militares do CIAvEx na função de O Lig, o que não seria natural, por se tratar de um 

estabelecimento de ensino voltado às atividades de ensino e não operacionais. 

Assim, a falta de efetivo qualificado nos BAvEx e no próprio CAvEx para suprir a 

grande demanda das Op, requereu um esforço de todo o efetivo disponível na Av Ex 

para o bom cumprimento da missão. 

 Ainda com relação ao gráfico 6, destaca-se na amostra que o AAv seja fator 

preponderante na escolha de militares para serem designados O Lig. Isto é 

corroborado pelas entrevistas com os ex-Cmt OM Av Ex que ressaltam a importância 

que esse curso tem para uma efetiva qualificação profissional. Em seguida, destaca-

se o aperfeiçoamento militar, tanto para pilotos quanto para gerentes, possivelmente 

devido às condições que a EsAO propicia de se trabalhar em um estado-maior. 

 Pelo que foi observado até então, conclui-se parcialmente quanto ao perfil 

do O Lig Av Ex durante os Grandes Eventos que: 

a) privilegiou-se o emprego de militares aperfeiçoados (87%); 

b) a experiência anterior como O Lig Av Ex era pequena; 

c) houve proporcionalidade entre militares com AAv (37%), pilotos com 

CPC (37%) e gerentes (26%); 

d) houve equivalência entre o que é formado no CIAvEx e o que foi 

empregado como O Lig (2 pilotos para cada gerente); 

e) é consenso entre os questionados que sua qualificação é importante 

para a designação como O Lig Av Ex, sendo relevante o AAv.  

 

4.3 FATORES GERADORES DE CAPACIDADES DO O LIG AV EX 

 A fim de identificar  o processo de geração de capacidades dos O Lig Av Ex 

foram realizadas 9 perguntas no questionário. Sua análise será em concordância 

com a revisão bibliográfica. 
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4.3.1 Doutrina 

 Como foi observado na revisão da literatura, a doutrina é reunida e divulgada 

através dos diversos manuais, sejam eles de fundamentos, de campanha, de 

ensino, cadernos de instrução, instruções provisórias, etc. As experiências obtidas 

em exercícios ou operações podem (e devem) transformar a doutrina, adequando-a 

à evolução dos conflitos, porém há que se ressaltar que este tipo de ensinamento só 

passa a ser considerado doutrina, quando da sua publicação nos manuais. Assim, 

este tópico analisará de que forma a doutrina vigente contribui nas capacidades do 

O Lig Av Ex.  

 Para auxiliar a análise foi realizada a pergunta 6 do questionário que versou 

sobre quais manuais os O Lig Av Ex utilizaram como referência para o desempenho 

da função. As respostas podem ser vistas no gráfico 7. 

 
GRÁFICO 7 – Manuais utilizados como referência 
Fonte: o autor 

 

 Pelo gráfico acima, 21 militares (ou 55% da amostra) responderam que 

utilizaram as IP 1-1 Emprego da Aviação do Exército, o que a caracteriza como o 

principal manual para consulta em relação à função do O Lig Av Ex. Em segundo 

lugar encontram-se as IP 1-30 A Brigada de Aviação do Exército (31% da amostra) 

seguida pelas IP 1-20 O Esquadrão de Aviação do Exército (26% da amostra). O 

manual doutrinário que trata sobre o emprego da Av Ex menos utilizado (23% da 

amostra) é justamente o mais recente, o EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força 
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Terrestre, publicado em 2014. Destaca-se ainda a expressiva quantidade de 

militares (34% da amostra) que afirmaram não ter se valido de qualquer dos 

manuais doutrinários da Av Ex para o exercício da função de O Lig Av Ex. 

 Com base nestes dados, alguns desdobramentos podem ser observados. A 

maior parte da amostra do questionário é composta por militares que participaram da 

Copa do Mundo e das Olimpíadas, como já foi visto no sub-capítulo anterior, ou seja, 

de eventos posteriores à publicação do EB20-MC-10.214. Mesmo assim, o efetivo 

que o empregou foi pequeno, se comparado aos demais. Comparando-se este 

manual com a IP 1-1, que é o manual de mais alto nível da Av Ex, percebe-se que 

importantes alterações foram realizadas. Enquanto as IP 1-1 foram editadas com 

vistas à implantação da Doutrina Delta no âmbito da Aviação nos anos 2000, o 

EB20-MC-10.214 foi publicado tendo-se como concepção de emprego as Op no 

amplo espectro, em 2014. Logo, enquanto as IP 1-1 afirmam que a missão da Av Ex 

é proporcionar aeromobilidade à Força Terrestre, o EB20-MC-10.214 não se 

restringe a um tipo de missão específica mas abarca as capacidades que a Av Ex 

pode fornecer à F Spf, inclusive em Op de não-guerra.  

 Outras diferenças podem ser descritas entre ambos os manuais, porém a 

mais importante para este estudo diz respeito ao próprio Elm Lig Av Ex. Enquanto 

nas IP 1-1 o E Av Ex está inserido no capítulo concernente à coordenação do 

espaço aéreo, missão esta que seria a primordial para a concepção de emprego de 

então, no EB20-MC-10.214, o Elm Lig Av Ex está no capítulo atinente às 

considerações para o planejamento e emprego da Av Ex. Isto atribui ao Elm Lig Av 

Ex mais incumbências de assessoramento, planejamento e coordenação das 

operações da Av Ex com as da F Spf. O Quadro 5 contém uma comparação das 

atribuições de ambos os manuais. 

IP 1-1 (BRASIL, 2000) EB20-MC-10.214 (BRASIL, 2014c, p. 3-8) 

(1) Tem por missão coordenar as operações 
aeromóveis com as demais operações 
terrestres, incluindo a utilização do espaço 
aéreo.  
(2) Elabora e difunde as informações ou as 

instruções às unidades de Aviação do Exército 
relativas às restrições recebidas do E D AAe

27
, 

conforme as medidas estabelecidas.  
(3) Fornece ao E D AAe informações sobre as 
Op Amv planejadas pela Av Ex, incluindo: 

dados sobre vôos, pontos de origem, rotas, 
destinos, ativida- des, número de aeronaves e 

a) assessorar o Cmt da F Op quanto ao 

emprego dos meios aéreos da Av Ex, podendo, 
caso necessário, prestar assessoria 
especializada quanto ao emprego de outros 
meios aéreos; 
b) exercer a supervisão das operações da Av 
Ex no âmbito da F Op;  
c) participar da Célula Funcional de 
Movimento e Manobra; 
d) atuar na coordenação e controle do 
espaço aéreo, em ligação com a Força Aérea 
Componente (FAC) ou com o órgão da Força 

                                                             
27

 E D AAe: Elemento de Defesa Antiaérea 
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horários dos movimentos, para integração no 
anexo de coordenação e controle do espaço 
aéreo.  
(4) A fim de assegurar as melhores condições de 
coordenação e controle do uso do espaço aéreo, 
é importante que a Av Ex destaque junto ao 
COAT/FAT

28
 um elemento de Av Ex (E Av Ex) e 

junto ao centro de apoio aéreo direto 
(CAAD)/FAT, um O Lig Av Ex.  
(5) A presença da equipe de controle aerotático 
(ECAT), que inclui o oficial de ligação aérea 
(OLA) e o O Lig AAe, nos COAe

29
 da Av Ex, 

possibilita essa coordenação, mantendo a Av Ex 
informada quanto à evolução da situação aérea 
e, da mesma forma, a F Ae e a AAAe

30
 

informadas quanto à atuação dos meios da Av 
Ex. 

Aérea (F Ae) encarregado dessa atividade, no 
TO/A Op

31
; 

e) agilizar as ligações de estado-maior com as 
U Ae subordinadas, sempre que necessário; 
f) participar das reuniões de seleção e 
priorização de alvos; e  
g) outras atribuições inerentes ao emprego da 
Av Ex no contexto da manobra terrestre. 

QUADRO 5 -  Comparação entre IP 1-1 e EB20-MC-10.214 
Fonte: o autor (grifo nosso) 

   

 Como já observado no capítulo 2 os demais manuais de emprego da Av Ex 

(IP 1-20 e IP 1-30) também possuem diferenças entre si e o EB20-MC-10.214 no 

que tange às responsabilidades e atribuições do Elm Lig Av Ex. As IP 1-20 priorizam 

a descrição das atribuições do O Lig Av Ex oriundo da U Ae, que será destacado no 

EM das F Spf apoiada e do escalão enquadrante. Apesar de também incluir o 

capítulo do O Lig Av Ex no item coordenação do espaço aéreo, este manual 

visualiza uma atuação do O Lig Av Ex voltada ao emprego tático da Av Ex 

atribuindo-lhe missões que o aproximam da U Ae. Percebe-se, ainda, um maior 

alinhamento com o EB20-MC-10.214 quanto ao assessoramento do Cmt da F Spf e 

ligações com a U Ae de origem. Já as IP 1-30 detalham diversos aspectos do Elm 

Lig Av Ex, tais como composição, desdobramento, ligações e as missões 

propriamente ditas. Estas se assemelham às das IP 1-20 e às contidas no C101-5, 

conforme abordado no capítulo 2. 

 Assim, chega-se à conclusão de que os manuais doutrinários da Av Ex são, 

no que diz respeito ao Elm Lig Av Ex, complementares em diversos aspectos, 

exigindo-se um amplo estudo para a compreensão completa das atribuições, 

composição, desdobramento, ligações e outros aspectos. Isso, de certa forma, é 

prejudicial à doutrina por permitir ambiguidades e dúvidas de como se deve proceder 

na função. 

                                                             
28

 COAT/FAT: Centro de Operações Aéreas do Teatro/Força Aerotática 
29

 COAe: Centro de Operações Aéreo 
30

 AAAe: Artilharia Antiaérea 
31

 TO/A Op: Teatro de Operações/Área de Operações 
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 Outro aspecto a ser analisado na doutrina, diz respeito às tarefas realizadas 

pelos O Lig Av Ex. Para auxiliar nesta análise, a pergunta 8 do questionário 

demandou quais das atividades previstas nos manuais doutrinários que foram 

efetivamente realizadas no transcorrer dos Grandes Eventos. As respostas podem 

ser visualizadas no gráfico 8. 

 
GRÁFICO 8 – Tarefas realizadas 
Fonte: o autor 

 

 Notadamente, o assessoramento para emprego da Av Ex foi a tarefa mais 

realizada pelos O Lig Av Ex, uma vez que 95% da amostra a realizou. Na sequência 

tem-se: ligações com a U Ae (81%), confecção de relatórios (68%), participação na 

célula de movimento e manobra (55%), supervisão das operações aéreas (52%), 

confecção de mapa de situação (42%), seleção de alvos (37%), coordenação do 

espaço aéreo (37%) e coordenação tática com Anv (34%). 

 Com isso, corrobora-se o observado anteriormente, sobre a relevância do O 

Lig Av Ex em relação ao assessoramento do emprego da Av Ex. Apesar das IP 1-30 

definirem que “cabe ao comandante de qualquer escalão de Av Ex o principal 

assessoramento do emprego de seus meios” (BRASIL, 2003c, p.2-6), o mesmo 

manual na sequência prescreve que o O Lig Av Ex deve assumir esta atribuição na 

ausência deste Cmt, seguindo exatamente suas diretrizes e intenções. Este aspecto 

será debatido com mais profundidade em sub-capítulo posterior. 
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 É oportuno esclarecer que as tarefas descritas no gráfico 8 foram extraídas do 

EB20-MC-10.214 e complementadas com o C101-5. Este autor considera que todas 

podem ser validadas como tarefas do O Lig Av Ex em Grandes Eventos, em que 

pese algumas terem sido realizadas por somente um terço da amostra. Isso pode ter 

ocorrido em virtude da peculiaridade de cada CCOp e evento, porém não 

descaracterizam a relevância de cada tarefa. 

 Complementarmente, foi realizada a pergunta 9 que questionou os O Lig Av 

Ex se eles desempenharam outras tarefas que não as constantes na pergunta 8. 

Dentre as diversas respostas, este autor destaca: coordenação com a FAB, ligações 

com outras células do CCOp, coordenação interagências, realização de briefing e 

debriefing e assessoramento para uso de outros meios aéreos (VANT32, SARP33 e 

drones). As respostas, de cunho descritivo, completas podem ser lidas no 

APÊNDICE F.  

 Finalizando este tópico, a pergunta 7 demandou dos O Lig Av Ex de que 

forma eles tomaram conhecimento das lições aprendidas (Lç Aprd) de eventos ou 

Op anteriores às que participaram. As respostas podem ser observadas no gráfico 9.  

 
GRÁFICO 9 – Formas de conhecimento das lições aprendidas 
Fonte: o autor 

 

 Pelo gráfico acima observa-se que a grande maioria dos militares (66% da 

amostra) conheceram as Lç Aprd de eventos anteriores através de contato informal 

com outros militares, em torno de 26% através de orientação de seu Cmt de OM ou 

                                                             
32

 VANT: Veículo Aéreo Não Tripulado 
33

 SARP: Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas 
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documentação oficial e 11% alegaram não as ter conhecido antes de cumprir a 

missão. 

 As Lç Aprd, segundo o Glossário das Forças Armadas, são 

 

produto do processo de coleta, registro e tratamento de experiências 
(individuais e coletivas) e de relatórios de análises pós-ação e/ou de 
operações que possam contribuir para a evolução da Doutrina Militar. As Lç 
Aprd pressupõem inovação, tendo reflexos sobre a Doutrina Militar. 
(BRASIL, 2015, p. 155) 

 

 Por exercer influência direta sobre a doutrina, justifica-se a abordagem, ainda 

que sucinta a respeito das lições aprendidas sobre o O Lig Av Ex. O primeiro registro 

oficial que se tem de Lç Aprd dos Grandes Eventos para o O Lig Av Ex refere-se a 

um anexo à Ordem de Operações da Copa das Confederações, em 2013 (ANEXO 

A). Este documento foi organizado com base na experiência da Av Ex nos Jogos 

Mundiais Militares e na Op Rio +20 e nele foram descritas situações críticas que 

demandavam ação imediata do O Lig Av Ex. Foram abordados temas como 

condições meteorológicas, emprego do SOA, comunicações, materiais necessários, 

etc. O segundo registro (ANEXO B) refere-se às Lç Aprd da Copa do Mundo, em 

2014. Ele reuniu a experiência acumulada desde a Copa das Confederações, 

incluindo outras operações no Rio de Janeiro e foi um ótimo subsídio para o 

emprego do O Lig Av Ex durante os Jogos Olímpicos. 

 Apesar do excelente material disponibilizado, somente 26% dos O Lig Av Ex 

tomaram conhecimento dele antes da missão, embora algum conteúdo até possa ter 

sido transmitido informalmente por outros militares. Cabe a ressalva que todos os 

militares que responderam ter conhecido as Lç Aprd através de outras formas das 

constantes nas perguntas (16% da amostra) afirmaram que nos estágios de O Lig 

Av Ex antecedentes às Op foram abordados os temas constantes nas Lç Aprd, ainda 

que não com essa nomenclatura. Isso atesta a importância que este estágio teve 

para o preparo do O Lig Av Ex.   

 

4.3.2 Adestramento 

 A pergunta 10 do questionário versou sobre como os O Lig Av Ex realizaram 

treinamentos para o desempenho da função. As respostas podem ser vistas no 

gráfico 10. 
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GRÁFICO 10 – Treinamentos realizados 
Fonte: o autor 

 

 Segundo o gráfico 10, 26 militares (ou 68% da amostra) realizaram seu 

treinamento através do Estágio de O Lig Av Ex, 63% através de briefing antes da 

missão, 50% através de briefing com outro militar, 47% pela leitura individual dos 

manuais, 18% através da execução rotineira de missões aéreas nos BAvEx e 5% 

por meio do exercício no terreno na função de O Lig. Destaca-se ainda que 11% 

declararam não haver realizado qualquer tipo de treinamento e 5% responderam 

outras formas de treinamento, como briefing com Elm da FAB e exercícios como 

oficial de operações de U e SU Ae. Optou-se por uma pergunta com múltiplas 

respostas  de maneira que cada questionado pudesse assinalar todas as formas de 

treinamento realizadas, mesmo assim, percebe-se que o percentual total em cada 

forma de treinamento é relativamente baixo. 

 O adestramento segundo consta no MD33-G-01 está relacionado a exercitar, 

individual ou coletivamente, o homem ao desempenho eficaz de uma tarefa já 

conhecida (BRASIL, 2015, p.20). Ou seja, o adestramento é, necessariamente, 

posterior à instrução logo, não se pode tratar de adestramento de algo que não se 

conhece. Porém o ponto para o qual se quer chamar a atenção reside no baixíssimo 

percentual de militares que realizaram o seu adestramento para a função de forma 

prática (menos de 20%). 
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 Entende-se como forma prática de se adestrar: os exercícios na carta, 

exercícios no terreno, exercícios de simulação virtual como jogos de guerra, 

operações reais, entre outros. A releitura de manuais, normas e regras é importante, 

porém somente com a prática é que se podem verificar as reais dificuldades de 

execução da missão. Um ótimo exemplo de exercício interagências em que poderia 

ser destacado um Elm Lig Av Ex para realizar seu adestramento foi o Exercício 

Combinado de Apoio à Defesa Civil, transcorrido de 31 de julho a 04 de agosto de 

201734. Nele foram estabelecidos e treinados protocolos entre diversas agências e 

em distintos cenários de apoio à Defesa Civil no estado do Rio de Janeiro, inclusive 

com apoio de helicópteros da FAB. 

 Um ponto que onera o adestramento do O Lig Av Ex é a falta de 

previsibilidade de quem irá cumprir a missão. Apesar de ser previsto no Quadro de 

Claros de Pessoal (QCP) dos BAvEx a existência de 2 O Lig Av Ex, na prática isso 

não ocorre, por diferentes razões. Ainda mais preocupante é o caso do Elm Lig Av 

Ex a ser destacado pela Bda Av Ex, haja vista que esta estrutura só é ativada em 

caso de guerra, ainda que constituída por recursos humanos e materiais oriundos do 

CAvEx (BRASIL, 2014c, p. 3-5). 

 Além disso, como foi observado no capítulo 2, não existe no PPT-Av Ex, 

carga horária ou disciplinas previstas para instrução e adestramento específico para 

o O Lig Av Ex. Ou seja, aliando-se a falta de previsibilidade com a ausência de uma 

normatização para o adestramento, chega-se à conclusão que o O Lig Av Ex tem 

seu adestramento prático muito prejudicado. 

    

4.3.3 Material 

 Este fator compreende todos os materiais e sistemas utilizados no exercício 

da atividade e é expresso no Quadro de Distribuição de Material (QDM) dos 

elementos de emprego (BRASIL, 2014b, p. 3-3). Infelizmente, no QDM dos BAvEx 

não existe a previsão de material para o O Lig Av Ex. Assim, para se proceder à 

análise deste fator gerador de capacidade, utilizou-se de informações 

disponibilizadas nas Lç Aprd, de manuais estrangeiros que especificam a 

necessidade de material, além de itens deduzidos como importantes em função das 

tarefas a serem executadas. 

                                                             
34

 Conforme http://www.defesanet.com.br/aviacao/noticia/26647/Militares-da-FAB-treinam-para-atuar-
em-acidentes-naturais-ou-provocados/ Acesso em 04 ago 17. 

http://www.defesanet.com.br/aviacao/noticia/26647/Militares-da-FAB-treinam-para-atuar-em-acidentes-naturais-ou-provocados/
http://www.defesanet.com.br/aviacao/noticia/26647/Militares-da-FAB-treinam-para-atuar-em-acidentes-naturais-ou-provocados/
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 A fim de corroborar e confirmar a validade dos materiais identificados como 

importantes para o O Lig Av Ex foi realizada a pergunta 11, que questionou quais 

materiais os O Lig Av Ex julgavam imprescindíveis para o bom desempenho de suas 

missões. As respostas podem ser vistas no gráfico 11. 

 
GRÁFICO 11 – Materiais requeridos 
Fonte: o autor 

 

 Pelo exposto no gráfico acima, constata-se que o item julgado mais relevante 

para os O Lig Av Ex é o celular funcional, com 34 militares (89% da amostra) 

confirmando sua importância. Na sequência seguem: laptop (82%), ordem de 

operações (79%), anexo de inteligência (68%), rádio terra-avião (63%), memento de 

comunicação social (47%), viatura (26%) e calco MCCEA35 (18%). No item outros 

(63%), alguns itens foram acrescidos pelos questionados: memento com as 

capacidades e limitações da Av Ex, tablet com aplicativo e documentação de 

navegação aérea, laptop com o sistema pacificador, acesso à internet e intraer e 

rádio troncalizado. 

 As respostas confirmam a necessidade de equipamentos que possibilitem aos 

O Lig Av Ex uma rápida ligação com a tropa de aviação, seja através de celular 

funcional ou de rádio terra-avião. A necessidade de um laptop (82%) com acesso 

aos sistemas de aviação, internet, intranet, intraer, pacificador, etc. é nítida, não 

                                                             
35

 MCCEA: Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo 
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somente para a confecção de relatórios, sobretudo para o fornecimento de 

informações importantes para o planejamento ou coordenação de missões. Além 

disso, um efetivo considerável (mais de 68%) avalia que a presença do anexo de 

inteligência e da ordem de operações consigo eram de grande valia, talvez por 

possibilitar a consulta imediata das diretrizes de emprego da Av Ex, intenções do 

comandante e aspectos de inteligência, todos voltados ao planejamento e 

assessoramento das Op Amv.  

 Quanto ao memento de comunicação social e gerenciamento de crises, um 

pouco menos da metade dos O Lig Av ex (47%) julgaram relevantes sua 

necessidade. Este item foi incluído nas Lç Aprd dos primeiros Grandes Eventos 

(ANEXO A) em virtude da visualização de  danos colaterais causados pelas Anv de 

maior porte (HM-2, HM-3 e HM-4) quando operando à baixa altura em áreas 

edificadas ou até mesmo na eventualidade de algum acidente com Anv da Av Ex. O 

O Lig Av Ex como assessor do Ch CCOp, deveria ter condições de prestar 

esclarecimentos e auxiliar no gerenciamento deste tipo de crise e este memento 

conjugaria as informações relevantes para tal. Quanto à necessidade de uma viatura 

com motorista dedicada exclusivamente ao Elm Lig Av Ex, somente 38% dos 

entrevistados julgaram ser importante este item. Acredita-se que este número foi tão 

baixo por se tratar de uma missão de estado-maior que não requeria muita 

mobilidade e, quando necessário, esta era suprida pelo próprio CCOp. 

 Por fim, somente 18% dos questionados julgaram ser importante a condução 

de um calco com as MCCEA. Este calco contém todas as medidas de coordenação 

e controle que impactam as Op aéreas, das impostas pelos órgãos de controle do 

espaço aéreo às requeridas pela Av Ex para a execução de missões específicas. A 

coordenação do espaço aéreo será estudada com mais profundidade em seção 

posterior. Não há razões nítidas que expliquem tão baixo percentual, porém a 

existência de uma célula da FAB (CCOA36) dedicada à coordenação do espaço 

aéreo no âmbito dos CCOp nas Op mais recentes (Copa do Mundo e Olimpíadas) 

possa indicar que este tipo de informação já estivesse disponível no próprio CCOp, 

não sendo necessária a posse da mesma pelo O Lig Av Ex. 

 Conclui-se, assim, que os materiais que o Elm Lig Av Ex necessita para o 

bom desempenho de suas tarefas, são muito semelhantes aos utilizados pelos 

                                                             
36

 CCOA: Centro de Coordenação de Operações Aéreas 



79 

 

 
 

demais elementos do estado-maior a qual ele passa a fazer parte destacando-se: 

celular funcional, rádio terra-avião (em diferentes tipos de frequência) ou telefone 

satelital para contato direto com as tripulações; rádio, telefone, celular, ou outro meio 

para contato com o Cmt da tropa de aviação; laptop com acesso à internet, intranet, 

intraer e sistema pacificador; Ordem de Operações da tropa de aviação, incluindo 

todos os seus anexos, principalmente o de Inteligência; memento de comunicação 

social e gerenciamento de crises (fornecido pela tropa de aviação); e, memento com 

as capacidades fornecidas pela tropa de aviação bem como as limitações das 

aeronaves;  

 

4.3.4 Educação 

 O fator gerador de capacidades educação é o que instrui, capacita e habilita o 

O Lig Av Ex no desempenho de suas tarefas. O foco da educação é a disseminação 

da doutrina para posterior aplicação prática no adestramento. Ela deve ser 

entendida através da mobilização inter-relacionada de conhecimentos, habilidades e 

experiências (BRASIL, 2014b, p. 3-4). 

 Assim, como forma de se visualizar os conhecimentos e habilidades 

específicas do O Lig Av Ex durante os Grandes Eventos, foi realizada a pergunta 13 

que demandou quais seriam os conhecimentos imprescindíveis para o bom 

desempenho na função, podendo-se assinalar tantas alternativas quanto necessário. 

As respostas podem ser vistas no gráfico 12. 

 
GRÁFICO 12 – Conhecimentos necessários 
Fonte: o autor 
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 Proporcionalmente à amostra, as alternativas correspondem a: possibilidades 

e limitações das Anv (92%), emprego do SOA (87%) e MCCEA (71%), sistemas 

informacionais da Av Ex (50%), Plj de Op Amv (50%) e meteorologia (45%), fonia 

aeronáutica (32%), Plj Op Ter (26%), processo de seleção de alvos (18%) e outros 

(8%). Dentre as contribuições de outros conhecimentos citam-se: operação de 

outros sistemas de comando e controle, como Pacificador e C2 em Combate; e, 

funcionamento do Sistema de Defesa Aeroespacial. 

 Uma vez que grande parte da amostra afirmou que determinados 

conhecimentos são imprescindíveis à atuação do O Lig Av Ex, ratifica-se a 

necessidade de que este seja devidamente qualificado através dos diversos cursos 

disponíveis na Av Ex para uma efetiva atuação em operações interagências, como 

os Grandes Eventos. 

 O conhecimento das possibilidades e limitações das Anv, que podem ser 

traduzidas pela capacidade da aviação, foi definido como o principal conhecimento. 

Ele pode ser adquirido nos bancos escolares, mas sua aplicação só é plena através 

da prática, seja em exercícios ou operações militares. Neste aspecto, cresce de 

importância o trabalho com diversos tipos de Anv de forma a se entender as 

peculiaridades das mesmas. Uma das formas de se mitigar a falta deste 

conhecimento é a padronização das capacidades das Anv para o O Lig Av Ex 

através da elaboração de um memento, como foi feito nos Jogos Olímpicos, de 

forma que este possa prestar o melhor assessoramento do emprego da Av Ex. 

 Quanto ao emprego do SOA, as capacidades que este sistema oferece ao 

CCOp, seja para monitoramento, reconhecimento ou comando e controle, são 

fundamentais. Este item será analisado em detalhes em seção posterior, porém 

cabe ressaltar que não há um curso ou estágio que instrua os militares não  

operadores diretos (tripulação da Anv ou guarnição do equipamento) na condução 

deste sistema. Nem mesmo o CPC ou AAv possuem carga horária prevista dedicada 

ao estudo do SOA. Como forma de mitigar a falta deste conhecimento, nos estágios 

de O Lig Av Ex foi ministrada uma instrução de um tempo sobre os principais 

aspectos da operação do SOA. 

 Quanto ao conhecimento das MCCEA, segundo consta nos planos de 

disciplina do CIAvEx, no CPC a carga horária prevista para esta matéria é de 4 

horas, enquanto no AAv a carga horária é de 28 horas, incluindo-se Op ar-superfície 
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e Defesa Aerospacial. Nos cursos de gerência de aviação não existe carga horária 

destinada a este conhecimento. Como se observa, no CPC é realizada uma 

introdução ao assunto, com ênfase na interpretação das MCCEA, enquanto no AAv 

o estudo é mais detalhado, abordando, inclusive a confecção e interação destas 

medidas com os demais usuários do espaço aéreo. 

 Em se tratando do conhecimento dos sistemas informacionais da Av Ex, sua 

aquisição ocorre através da prática diária nos BAvEx, não sendo previsto nos cursos 

de especialização, carga horária dedicada a esta matéria, à exceção dos cursos de 

gerência. Em virtude de sua vocação para o controle de materiais e da própria 

manutenção, nos cursos de gerência são ensinados os procedimentos de operações 

dos referidos sistemas. Destaca-se que a prática anteriormente citada ocorre 

somente por militares envolvidos com a instrução aérea, sejam integrantes das 

esquadrilhas de helicópteros ou da seção de operações dos BAvEx, ou seja, 

militares que não fazem parte do universo acima citado, dificilmente terão contato 

com os sistemas da Av Ex. Estes sistemas, se corretamente operados, permitem a 

obtenção de diversas informações relevantes ao O Lig Av Ex para o planejamento 

de missões aéreas, como disponibilidade e consumo de horas de voo. 

 Quanto aos demais conhecimentos observados,  constata-se que os mesmos 

são ensinados a partir do CPA, não havendo oportunidades de melhoria, ao menos 

no que tange ao universo dos pilotos. Já quanto aos gerentes, em sua grade 

curricular não há carga horária dedicada aos mesmos, ou seja, no que diz respeito 

ao planejamento de Op Amv, meteorologia e fonia aeronáutica, há necessidade de 

instrução para este universo. 

 Com isso, conclui-se que no fator gerador de capacidades educação, há uma 

carência de conhecimentos para os gerentes, sendo esta resolvida somente quando 

os mesmo realizam o AAv. Para os pilotos a maior oportunidade de melhoria diz 

respeito à operação dos sistemas informacionais da Av Ex, uma vez que nem todos 

os pilotos têm a oportunidade de trabalhar nas esquadrilhas de helicóptero ou na 

seção de operações dos BAvEx. Já para todo o efetivo a maior carência diz respeito 

a um curso/estágio específico do SOA que capacite o O Lig Av Ex à integração 

plena deste sistema nos CCOp. 
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4.3.5 Pessoal 

 O último fator gerador de capacidades analisado foi o fator pessoal. Conforme 

o EB20-MC-10.102 ele abrange todas as atividades relacionadas à dimensão 

humana (BRASIL, 2014b, p. 3-4), porém no presente estudo foi limitado à 

distribuição de pessoal nos Elm Lig Av Ex.  

 Para auxiliar na análise deste fator, foram realizadas as perguntas 14 e 15 do 

questionário que demandaram dos O Lig Av Ex sua opinião sobre a constituição 

ideal do Elm Lig Av Ex com base no ocorrido nos Grandes Eventos, e considerando-

se, respectivamente, uma permanência de 12 ou 24 horas no CCOp. As respostas 

podem ser visualizas no gráfico 13.  

 
GRÁFICO 13 – Elm Lig Av Ex para regime de 12 e 24 horas 
Fonte: o autor 

 

 Como consta no gráfico acima, para uma operação ininterrupta do CCOp 

durante 12 horas por dia, a maioria da amostra concorda que um único O Lig Av Ex 

não tem condições de realizar todas as tarefas sozinho. Mais da metade do pessoal 

julga que dois O Lig Av Ex trabalhando em sistema de rodízio seriam suficientes 

para as demandas do CCOp e somente 21% julgam que seria importante o Elm Lig 

Av Ex contar com sargentos auxiliares. A interpretação que se faz desses dados é 

que as demandas que surgem no CCOp são de responsabilidade do O Lig Av Ex e 

os sargentos auxiliares não teriam condições técnicas de saná-las. 

 Quando se trata de uma operação continuada durante as 24 horas do dia, a 

grande maioria (68%) julga que a constituição ideal seria de no mínimo três O Lig Av 

Ex, trabalhando em sistema de rodízio. Outras propostas de constituição foram 
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indicadas pelos questionados, tais como três O Lig Av Ex e três Sgt auxiliares, ou 

três O Lig e um Sgt auxiliar. Dessa forma, aproximadamente 80% da amostra julga 

que em operações continuadas é fundamental que o Elm Lig Av Ex seja composto 

por pelo menos 3 O Lig Av Ex. 

 As IP 1-30 dizem que a composição do Elm Lig Av Ex destacado pela Bda 

Av Ex é variável em função do escalão envolvido, do contexto doutrinário e da 

disponibilidade de pessoal, podendo contar com um O Lig Av Ex, pessoal de 

comunicações, de meteorologia e material. Em missões de pequena monta ou em 

que haja indisponibilidade de meios ou de pessoal, um único O Lig Av Ex passa a 

ser responsável pelo trabalho do Elm Lig Av Ex (BRASIL, 2003c, p. 2-7). 

 Já as IP 1-20 prescrevem que a constituição do Elm Lig Av Ex é de dois O 

Lig Av Ex (um oriundo da Bda Av Ex e outro do BAvEx), um sargento auxiliar e um 

cabo (BRASIL, 2003b, p.4-5). No QCP do BAvEx, inclusive há dois claros no estado-

maior para o O Lig Av Ex, um para ser desdobrado no escalão apoiado e outro no 

escalão enquadrante. 

 Entretanto, o que se observou nos Grandes Eventos, particularmente na 

Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, foi uma grande 

descentralização dos meios da Av Ex, exigindo que os Elm Lig Av Ex dos CCOp 

fossem mobiliados com pessoal de outras unidades aéreas das empregadas nos 

eventos, como o CIAvEx e a BAvT. Em virtude dessa necessária descentralização 

não foi possível, em alguns casos, que os Elm Lig Av Ex contassem com efetivo 

maior do que dois O Lig Av Ex atuando em sistema de rodízio. 

 

4.4 ATUAIS CAPACIDADES DO ELM LIG AV EX 

 As atuais capacidades do Elm Lig Av Ex podem ser analisadas sob diversos 

aspectos, sendo que esta pesquisa se restringiu a três dimensões: planejamento, 

coordenação e assessoramento. Cada dimensão foi subdividida em indicadores que 

propiciassem a transformação de um termo abstrato – capacidade – em algo 

tangível, os quais foram analisados  como segue abaixo.   

 

4.4.1 Dimensão planejamento 

 Quanto à dimensão planejamento, é importante destacar que alguns dos 

entrevistados julgam que não cabe ao O Lig Av Ex participar efetivamente dos 
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planejamentos das missões, sendo este encargo exclusivo da unidade aérea. Na 

prática, durante os Grandes Eventos, porém, ficou evidenciado que não foi isso que 

aconteceu, uma vez que os O Lig participavam ativamente dos planejamentos de 

emprego da aviação, principalmente na concepção da manobra.  

 Evidentemente, o planejamento detalhado de execução da operação, tais 

como estabelecimento de rotas de voo, levantamento dos pontos de pouso, cálculo 

do combustível necessário, peso disponível para transporte, etc. sempre coube às 

unidades aéreas. Nas palavras do Gen Furlan, o O Lig Av Ex, na fase de 

planejamento das operações colabora com sua “genialidade” fornecendo subsídios 

aos Ch CCOp quanto às reais possibilidades e limitações da Av Ex. Para aprofundar 

a dimensão planejamento, optou-se por dividi-la em dois tópicos: planejamento das 

missões aéreas e do próprio funcionamento do Elm Lig Av Ex. 

 

4.4.1.1 Planejamento de missões aéreas 

 O planejamento das missões aéreas, conforme delimitado no capítulo 3, é o 

planejamento inicial do emprego dos meios aéreos, que leva em conta a 

disponibilidade de Anv, tripulações e horas de voo, a existência das capacidades 

pela Av Ex, o risco admitido, dentre outros fatores. Nesta fase, pretende-se 

prioritariamente verificar a viabilidade da missão aérea. 

 As missões aéreas propriamente ditas foram as executadas ou planejadas 

pela Av Ex durante os Grandes Eventos, como consta nos relatórios de final de 

missão do CAvEx e nas Ordens de Operação, anteriormente citadas. Elas serão 

analisadas de forma individual posteriormente: transporte de feridos, resgate, 

reconhecimento aéreo, imageamento aéreo, contraterrorismo, escolta aérea, 

transporte de tropa e transporte de autoridade. 

 A pergunta 18 do questionário versou sobre como os O Lig Av Ex avaliavam 

sua capacitação para o planejamento das missões aéreas demandadas pelo CCOp 

e as respostas podem ser vistas no gráfico 14.  
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GRÁFICO 14 – Planejamento de missões aéreas 
Fonte: o autor 

 

 Constata-se que 57% dos questionados julgaram que sua capacitação para o 

planejamento de missões aéreas no CCOp era muito boa ou excelente. Entretanto, 

14% julgaram que sua capacitação para este quesito não era adequada. Analisando 

detalhadamente este universo percebe-se que 2 fatores foram relevantes para esta 

avaliação: a falta do aperfeiçoamento na EsAO e a falta de um curso voltado ao 

emprego tático da aviação, como o AAv ou o de Piloto de Combate. 

 No mesmo gráfico, analisando-se as respostas por qualificação, é nítido que 

os militares com o AAv sentiram-se muito melhor preparados para o planejamento 

das missões aéreas, se comparado aos demais grupos, bastando observar a 

porcentagem de avaliações excelente e muito boa dentro de cada categoria. Em 

contrapartida, as piores avaliações da própria capacitação, ocorreram, 

proporcionalmente, no grupo dos pilotos sem EsAO e no de gerentes sem o AAv.  

 A interpretação que se faz toma por base a carga horária dedicada ao 

emprego tático da Av Ex, dentro de cada curso. Isso porque não se concebe a 

realização de planejamentos militares sem o conhecimento dos fundamentos e 

peculiaridades do emprego tático da Av Ex, além das possibilidades e limitações das 

Anv. Estes dados corroboram o que foi obtido nas entrevistas, onde os ex-Cmt OM 

AvEx declararam sua preferência pelo emprego no Elm Lig Av Ex de militares com o 

AAv e, na ausência deste, de pilotos com EsAO, notadamente, de militares com 

maior conhecimento do emprego tático da Av Ex. 

  

4.4.1.2 Planejamento do funcionamento do Elm Lig Av Ex no CCOp 

 O planejamento do funcionamento do Elm Lig Av Ex no CCOp tem início com 

o planejamento propriamente dito da operação, sendo encargo do comandante de 
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aviação a determinação do efetivo a ser empregado. Leva-se em conta a duração da 

missão, o envolvimento diário previsto, a complexidade das missões aéreas que 

serão executadas, a quantidade de meios aéreos que estarão disponíveis, entre 

outros fatores. Ao O Lig Av Ex, por ser o militar de aviação mais antigo do Elm Lig 

Av Ex, incumbe o planejamento da rotina propriamente dita desta célula, no que 

tange a possibilidade de descanso do pessoal, aos processos a serem executados, 

aos dados a serem disponibilizados em relatórios, etc. 

 Para auxiliar na análise deste indicador, foi realizada a pergunta 19 do 

questionário a qual demandou dos O Lig sua avaliação quanto à própria capacitação 

para o planejamento do funcionamento do Elm Lig Av Ex e as respostas foram 

tabuladas no gráfico 15.  

 
GRÁFICO 15 – Planejamento do funcionamento do Elm Lig Av Ex 
Fonte: o autor 

 

 No gráfico constata-se que a capacitação para este quesito está em bom 

nível, com um índice de avaliações excelente e muito boa da ordem de 68% e 

somente 8% de menções regular e ruim. Pelo funcionamento do Elm Lig Av Ex ser 

muito semelhante ao das demais células que compõem um estado-maior, como de 

um CCOp, infere-se que as particularidades do Elm Lig Av Ex não exercem 

influência significativa para o método de planejamento desta célula. Assim, militares 

que estão familiarizados com o trabalho em estado-maior não percebem diferenças 

significativas no planejamento do funcionamento deste Elm. Alia-se a isso que os 

Elm Lig Av Ex dos Grandes Eventos foram constituídos por dois ou três militares em 

sistema de rodízio, não se fazendo necessárias grandes ingerências. 
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4.4.2 Dimensão coordenação 

 Esta dimensão visa delimitar a variável independente quanto à atuação do O 

Lig Av Ex na coordenação das missões aéreas com os diferentes entes. Segundo o 

MD35-G-01 Glossário das Forças Armadas a coordenação é o 

 

ato ou o efeito de conciliar interesse e conjugar esforços para a consecução 
de um objetivo, tarefa, propósito ou missão comum. É obtida por meio da 
conjugação harmônica de esforços de elementos distintos, visando a 
alcançar um mesmo fim e evitando a duplicidade de ações, a dispersão de 
recursos e a divergência de soluções. Otimiza resultados, aumenta a 
eficácia das ações militares e previne o fogo amigo. (BRASIL, 2015, p.77). 

 

 Assim, para analisar esta dimensão, optou-se por empregar como indicadores 

os diferentes tipos de coordenações, em função dos elementos com as quais elas 

ocorreram: com os OSP, do espaço aéreo, com a FAB, com outras tropas do EB, 

com os demais integrantes do CCOp.  

 

4.4.2.1 Coordenação com os OSP 

 A pergunta 20 do questionário versou sobre como os O Lig Av Ex avaliavam 

sua capacitação para a coordenação entre os meios da Av Ex e os OSP e as 

respostas foram tabuladas no gráfico 16.   

GRÁFICO 16 – Coordenação com OSP 
Fonte: o autor 
 

 Nota-se uma boa avaliação por parte dos O Lig Av Ex de sua capacitação 

para atuação neste quesito, com 42% nas menções excelente e muito boa e 42% na 

menção boa. Outro ponto de destaque é que 10% dos questionados declararam não 

possuir condições de responder a questão por não terem tido a oportunidade de 

desenvolver atividades conjuntas com algum OSP. Isto denota que, apesar de 
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integrarem um mesmo CCOp, por vezes não ocorre a necessidade de trabalho 

conjunto e, consequentemente, de coordenações com os OSP. Entretanto, em 90% 

dos casos, houve esta demanda, o que reforça de importância que o O Lig Av Ex 

possua uma capacitação prévia para lidar com estas agências. 

 A capacitação específica, segundo sugestões dos questionados e em 

conformidade com o EB20-MC-10.201 Operações em Ambiente Interagências 

(BRASIL, 2013a, p. 3-8) pode ser obtida através da atuação regular com estes OSP, 

ocasiões em que se partilharão informações acerca das possibilidades e limitações 

de ambos os lados. É importante destacar a análise das respostas segundo as 

qualificações. Novamente as melhores avaliações ocorreram no âmbito dos pilotos 

com AAv, seguindo-se dos pilotos já aperfeiçoados na EsAO e dos gerentes com 

AAv. 

 A pergunta 36 do questionário versou sobre a experiência anterior em 

quaisquer tipos de operações interagências, sendo as respostas apresentadas no 

gráfico 17.  

 
GRÁFICO 17 – Experiência interagências por qualificação 
Fonte: o autor 

 

 Nota-se que a totalidade dos pilotos com AAv já haviam participado de 

operações interagências antes do emprego nos Grandes Eventos. O segundo grupo 

com maior experiência anterior neste tipo de operação foi o de pilotos com EsAO, 

com 83% do efetivo. Assim, percebe-se que quanto maior a experiência anterior em 

operações interagências, maior a capacitação para coordenar as missões com os 

OSP. 

 Finalmente, a coordenação com os OSP é uma das que mais caracteriza as 

operações em ambiente interagências, por caracterizar a heterogeneidade de 

valores, procedimentos e cultura. São exemplos de OSP que atuaram durante os 

Grandes Eventos diretamente com a Av Ex, seja na execução conjunta de missões, 
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ou mesmo no desconflito de atividades: Polícias Militares, Polícias Civis, Polícia 

Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guardas Municipais e Defesa Civil. Ainda 

podem ser citadas as seguintes operações junto aos OSP: treinamentos de técnicas 

especiais (fast rope e rappel), transporte de tropa de choque, utilização de 

equipamento tipo Olho da Águia policial, liberação de área militar para pouso de Anv 

policial, escolta de autoridades, utilização de aeronave como plataforma de tiro, 

entre outras. 

 

4.4.2.2 Coordenação do espaço aéreo 

 A coordenação do espaço aéreo foi uma das atividades realizadas pelos O 

Lig Av Ex durante os Grandes Eventos. Para cada uma das ocasiões foram 

estabelecidas, pelos órgãos de controle do espaço aéreo, MCCEA específicas, a fim 

de se evitar o sobrevoo de determinados locais, garantindo, assim, a integridade dos 

mesmos quanto à defesa aeroespacial. A figura 11 ilustra algumas dessas medidas 

implementadas durante os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro.  

 
FIGURA 11 – Áreas controladas no RJ durante Jogos Olímpicos 
Fonte: Brasil (2016, p.45) 

 

 Cada cor correspondia a um determinado tipo de restrição e em todas as 

cidades-sede foram ativadas medidas deste tipo, de forma a garantir a necessária 

segurança dos eventos, porém, sem restringir o tráfego aéreo regular. Para isso, 

foram estabelecidos protocolos específicos entre os órgãos de controle da FAB, a 
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defesa antiárea e os operadores de meios aéreos, entre eles a Av Ex. Uma das 

atividades do O Lig Av Ex era preencher esta documentação de autorização de voo. 

 A pergunta 21 do questionário versou sobre a capacitação dos O Lig Av Ex 

com relação à coordenação do espaço aéreo e as respostas estão apresentadas no 

gráfico 18. 

 
GRÁFICO 18 – Coordenação do espaço aéreo 
Fonte: o autor 

 

 A primeira parte do gráfico fornece o quadro geral das avaliações e a segunda 

propicia uma análise mais detalhada, em função de cada menção. Percebe-se que 

neste indicador houve uma maior dispersão nas respostas, com 50% do total das 

menções sendo excelente ou muito boa, 13% das menções sendo boa e 26% como 

regular ou ruim. Além disso, 11% dos questionados responderam não terem 

condições de responder por não haverem realizado coordenações do espaço aéreo. 

 Do universo que afirmou que sua capacitação para esta atividade era ruim, 

50% pertencia ao grupo dos gerentes sem EsAO, 25% dos gerentes com EsAO e 

25% dos gerentes com o AAv. Do universo que  a considerou excelente, 40% eram 

pilotos com AAv, 40% eram pilotos com EsAO e 20% eram gerentes com AAv. 
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Apesar de subjetivas, estas respostas podem indicar que a especialização do O Lig 

Av Ex impacta diretamente na sua capacidade de coordenação do espaço aéreo. 

 É importante ressaltar que os manuais doutrinários, citados no capítulo 2, 

encarregam o O Lig Av Ex para realizar esta atividade conforme destacado no 

quadro 6, a seguir: 

IP 1-1 
(BRASIL, 2003a, p. 
5-5)  

- Tem por missão coordenar as operações aeromóveis com as demais 
operações terrestres, incluindo a utilização do espaço aéreo.  
- Elabora e difunde as informações ou as instruções às unidades de 
Aviação do Exército relativas às restrições recebidas do E D AAe, conforme 
as medidas estabelecidas.  
- Fornece ao E D AAe informações sobre as Op Amv planejadas pela Av 
Ex, incluindo: dados sobre vôos, pontos de origem, rotas, destinos, ativida- 
des, número de aeronaves e horários dos movimentos, para integração no 
anexo de coordenação e controle do espaço aéreo.  
- A fim de assegurar as melhores condições de coordenação e controle do 
uso do espaço aéreo, é importante que a Av Ex destaque junto ao 
COAT/FAT um elemento de Av Ex (E Av Ex) e junto ao centro de apoio 
aéreo direto (CAAD)/FAT, um O Lig Av Ex.  
- A presença da equipe de controle aerotático (ECAT), que inclui o oficial 
de ligação aérea (OLA) e o O Lig AAe, nos COAe da Av Ex, possibilita essa 
coordenação, mantendo a Av Ex informada quanto à evolução da situação 
aérea e, da mesma forma, a F Ae e a AAAe informadas quanto à atuação 
dos meios da Av Ex. 

IP 1-20 
(BRASIL, 2003b, p. 
4-5) 

- Assessorar no estabelecimento das medidas de coordenação e controle 
específicas da Av Ex. 
- verificar se as MCCEA requeridas estão de acordo com o conceito da 
operação do comandante e se, quando ativadas, terão impacto sobre 
outros usuários do espaço aéreo na área de operações.  

IP 1-30 
(BRASIL, 2003c, p. 
2-7 e 3-2) 

- participar da coordenação e do controle do uso do espaço aéreo junto aos 
demais usuários; 
- O Elemento de Aviação do Exército - É o pessoal e material necessários 
para, junto ao COT, realizar o assessoramento quanto ao emprego dos 
meios aéreos da F Ter. Como parte desse assessoramento, encontram-se 
as atividades de coordenação e controle do uso do espaço aéreo com 
demais elementos presentes no COT. 

EB20-MC-10.214 
(BRASIL, 2014c, p. 
3-8 e 5-2) 

- atuar na coordenação e controle do espaço aéreo, em ligação com a 
Força Aérea Componente (FAC) ou com o órgão da Força Aérea (F Ae) 
encarregado dessa atividade, no TO/A Op; 
- Os Elm Av Ex, – junto ao C Op, CC Op/F Op ou Centro de Operações 
Táticas (COT)/G Cmdo Op – e o O Lig Av Ex junto ao EM das GU, 
participam, desde as fases iniciais do planejamento e durante a condução 
das operações, do processo de sincronização dos meios aéreos da Av Ex e 
demais usuários do espaço aéreo. 

C 101-5  
(BRASIL, 2003a, p. 
4-21) 

- Elaborar e difundir instruções ou conhecimentos de inteligência aos 
elementos da Av Ex, relativas a restrições recebidas do elemento de 
defesa antiaérea, quanto às áreas perigosas e restritas e quaisquer outras 
limitações de utilização do espaço aéreo. 
- Fornecer dados ao elemento de defesa antiaérea e ao elemento de 
coordenação do apoio de fogo sobre as operações planejadas da Av Ex, 
incluindo: dados sobre os vôos, pontos de origem, rotas, destinos, altitudes, 
número de aeronaves e horários dos movimentos, etc 
- Participar da coordenação do uso do espaço aéreo em proveito do 
cumprimento da missão. 

QUADRO 6 – Extrato da coordenação do espaço aéreo nos manuais 
Fonte: o autor 
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Apesar de cada manual usar uma definição própria acerca das incumbências 

do O Lig Av Ex na coordenação do espaço aéreo, constata-se, de uma forma geral, 

que este militar é um dos responsáveis pela eficiência nesse tipo de coordenação no 

CCOp.  Ainda, nota-se que a coordenação do espaço aéreo não influencia somente 

as ações da Av Ex, mas de todos os usuários do espaço aéreo, como artilharia de 

campanha, meios da força aérea, SARP, aumentando a responsabilidade do O Lig 

Av Ex nesta atividade. 

 

4.4.2.3 Coordenação com a FAB 

 A fim de auxiliar a análise deste tópico, foi realizada a pergunta 22 que 

questionou em que nível se encontrava a capacidade do O Lig Av Ex em relação à 

coordenação com Elm da Força Aérea Brasileira. As respostas são apresentadas no 

gráfico 19. 

 
GRÁFICO 19 – Coordenação com a FAB 
Fonte: o autor 

 

 Conforme o gráfico acima, 50% dos entrevistados avaliou sua capacidade de 

coordenação com outros Elm da FAB como excelente ou muito boa, 18% como boa, 

21% como regular ou ruim e 11% afirmou não ter condições de responder por não 

ter realizado tal atividade. Na análise detalhada por menção, constata-se novamente 

que as melhores avaliações concentram-se nos grupos que possuíam o AAv e as 

piores avaliações nos grupos de gerentes sem o referido curso.  

 A semelhança na avaliação com o tópico anterior é muito grande, porém este 

tópico engloba, além da coordenação do espaço aéreo, as demais Op conjuntas que 

são realizadas com a FAB. São exemplos de missões em que houve participação de 
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O Lig Av Ex, segundo consta nos relatórios: transporte VIP, defesa aérea, 

compartilhamento de infraestrutura e resgate. 

 Apesar de este quesito possuir mais características de Op conjuntas do que 

de Op interagências, sua relevância decorre da estreita ligação e interdependência 

que as atividades da Av Ex possuem com a FAB. Segundo consta no MD33-M-12 

Operações Interagências as operações no ambiente interagências seguem os 

princípios e normas de comando das Op conjuntas aplicando-se as “devidas 

adaptações, mantendo-se as atribuições e as competências específicas, nos 

diferentes níveis de decisão, com a elaboração dos documentos de planejamento 

correspondentes” (BRASIL, 2012c, p. 23). Assim, entende-se que a coordenação 

com Elm da FAB  seja fundamental para propiciar melhores condições de apoiar as 

ações da Av Ex e que o O Lig Av Ex possua a capacidade de coordenação 

necessária para atuar neste ambiente. 

  

4.4.2.4 Com outras tropas do EB em presença 

  A pergunta 23 do questionário versou sobre a capacitação do O Lig em 

relação à coordenação entre os meios da Av Ex e outras tropas do EB em presença. 

As respostas são apresentadas no gráfico 20. 

 
GRÁFICO 20 – Coordenação com outras tropas do EB 
Fonte: o autor 

 

 Pelo gráfico 20, percebe-se que os O Lig Av Ex, de uma forma geral, 

consideraram-se suficientemente capacitados para coordenar operações com outras 

tropas do EB durante os Grandes Eventos. O percentual de respostas excelente e 

muito boa foi da ordem de 70%, enquanto somente 3% julgaram-se com uma 
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capacitação deficiente e 3% não tiveram condições de opinar a respeito. É 

importante que se destaque o contraste com o quesito anterior (coordenação com 

Elm da FAB), pois, embora as missões não fossem fundamentalmente diferentes 

entre si, as respostas comprovam que há uma necessidade de aprimoramento nas 

capacidades do O Lig Av Ex para coordenação com Elm da FAB. 

 A coordenação com outras tropas do EB  ocorreu em diversas ocasiões 

durante os Grandes Eventos, uma vez que a Av Ex não atuou sozinha nestas Op. 

Podem ser citadas as seguintes missões em que foi necessária a coordenação com 

outras tropas do EB, como consta nos relatórios: escolta de comboios terrestres com  

dignitários ou atletas, transporte de tropa  (forças de contingência), reconhecimento 

de pontos sensíveis e transporte de equipe de caçadores e/ou forças especiais. 

 Doutrinariamente, as IP 1-20 Esquadrão de Aviação do Exército (BRASIL, 

2003b, p. 4-4) preveem que seja destacado um O Lig Av Ex no estado-maior das 

unidades que constituírem uma Força-Tarefa Amv para a execução de Op Amv. Isso 

garante uma perfeita integração entre as unidades envolvidas e o máximo 

aproveitamento das possibilidades da Av Ex. Embora isto tenha sido inviável nos 

Grandes Eventos, em virtude da já mencionada amplitude e abrangência territorial 

em que a Av Ex foi empregada, o resultado final na coordenação não foi impactado. 

Entretanto, algumas tropas com características especiais receberam um O Lig Av Ex 

para agilizar as ligações e permitir uma eficiente coordenação tais como o 1º 

Batalhão de Guardas na Op Rio +20 para as missões de escolta de comboio e o 

CCPCT nos Jogos Olímpicos para as missões de contraterrorismo. 

   

4.4.2.5 Com os demais integrantes do CCOp 

 A pergunta 24 do questionário versou sobre a capacitação do O Lig em 

relação à coordenação entre os demais integrantes do CCOp. As respostas são 

apresentadas no gráfico 21. 
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GRÁFICO 21 – Coordenação com demais integrantes do CCOp 
Fonte: o autor 

 

 Conforme o gráfico 21, a coordenação com outros elementos no CCOp foi o 

indicador que apresentou as melhores avaliações na capacitação do O Lig Av Ex, 

com 58% das menções sendo excelente ou muito boa, 39% sendo boa e 3% sem 

condições de responder. 

 Esta coordenação é a comumente realizada no âmbito do trabalho de estado-

maior e é descrita no C 101-5 como “essencial para assegurar harmonia nas ações 

do EM no cumprimento dos planos do Cmt e evitar conflitos e duplicidade de 

trabalhos, pela realização dos ajustamentos necessários” (BRASIL, 2003a, p.2-3). 

Além disso, segundo o mesmo manual, a maior parte das atividades do estado-

maior exige coordenação. 

 Vale ressaltar a classificação do O Lig Av Ex segundo o supracitado manual: 

  

O oficial de aviação do exército (Av Ex) de um grande comando ou de uma 
grande unidade é um oficial do efetivo da Brigada de Aviação do Exército ou 
da Unidade Aérea (U Ae) que atua em proveito desta organização militar e 
que tem atribuições de EM junto ao comando para o qual foi designado. 
(BRASIL, 2003a, p. 4-22) 

 

 Desta forma, conclui-se que os trabalhos de coordenação do O Lig Av Ex 

junto aos demais elementos dos CCOp ocorreu de forma análoga ao de um estado-

maior e que sua capacitação para este indicador é comum à dos demais elementos 

e caracterizada no mesmo manual como decorrente de atributos da área afetiva, 

conhecimentos técnicos e experiência profissional: 

A eficiência de um EM depende da qualidade profissional de seus membros. 
Os oficiais do EM devem possuir os atributos indispensáveis para liderança. 
Devem possuir profundo conhecimento da estrutura, possibilidades, 
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limitações e técnicas operacionais das unidades componentes de sua 
organização e saber também a função dessas unidades. Geralmente, a 
experiência de comando e/ou o desempenho de funções em EM de 
escalões inferiores são critérios para a designação de oficiais para funções 
em EM de escalões elevados. 
(BRASIL, 2003a, p. 1-8) 

 

4.4.3 Dimensão assessoramento 

 O bom assessoramento a um comandante ou, no caso deste estudo, de um 

chefe de CCOp, facilita a ação de comando deste, na medida em que o possibilita 

de descentralizar suas ações. O assessor deve ser profundo conhecedor de sua 

área de conhecimento específica, de forma a elaborar propostas compatíveis e 

viáveis de serem implementadas. Enquanto a coordenação lida  com elementos de 

mesmo nível hierárquico e de responsabilidades, o assessoramento, em tese, é 

realizado verticalmente.  

  O assessoramento do O Lig Av Ex dizia respeito às capacidades da tropa de 

aviação, das possibilidades e limitações das Anv e tripulações, do emprego tático 

dos meios aéreos, entre outros, contribuindo com o Ch CCOp na solução dos 

problemas militares ocorridos nos Grandes Eventos. Conforme as palavras do Gen 

Furlan, pode-se afirmar que o assessoramento é a “genialidade” do O Lig Av Ex 

posta em prática.   

 

4.4.3.1 Ao chefe do CCOp 

 Para auxiliar na mensuração desta capacidade, a pergunta 25 do questionário 

versou sobre a capacitação do O Lig em relação ao assessoramento ao chefe do 

CCOp sobre o emprego dos meios aéreos. As respostas são apresentadas no 

gráfico 22. 

 
GRÁFICO 22 – Assessoramento ao Chefe do CCOp 
Fonte: o autor 
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 Depreende-se do gráfico 22 a grande desenvoltura com que os O Lig Av Ex 

lidaram com este indicador. Na opinião de 66% dos questionados sua capacitação 

para assessorar os Ch CCOp era excelente ou muito boa, para 29% era boa, 2% a 

consideraram ruim e 3% afirmaram não possuírem condições de responder a 

pergunta. 

 Julga-se oportuno a caracterização dos CCOp e, consequentemente dos seus 

chefes, a quem os O Lig Av Ex assessoravam durante os referidos eventos. 

Conforme os relatórios disponibilizados, na maior parte dos CDA ativados na Copa 

das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, o chefe do CCOp foi o próprio 

comandante militar de área, general de exército. No caso de cidades-sede do 

nordeste, o Ch CCOp foi um general de divisão. Já nos Jogos Olímpicos, na cidade 

do Rio de Janeiro, os CDS eram chefiados por um general de brigada. 

 Na Copa do Mundo FIFA e nos Jogos Olímpicos foram estabelecidos, em 

virtude da complexidade dos eventos, CCOp de nível operacional-estratégico. No 

primeiro caso, a coordenação geral do evento foi realizada no CC2FTer37, a partir de 

Brasília e chefiada pelo Cmt de Operações Terrestre e nos Jogos Olímpicos o CGDA 

era o órgão integrador de todo o aparato de segurança, sendo chefiado pelo Cmt 

Militar do Leste. Em todos estes órgãos, o assessoramento imediato do emprego 

dos meios aéreos foi realizado pelos O Lig Av Ex. Ressalva-se, entretanto, que 

segundo a IP 1-30 A Brigada de Aviação do Exército (BRASIL, 2003c, p. 2-6)  cabe 

sempre ao Cmt do maior escalão da Av Ex presente na Op o principal 

assessoramento do emprego de seus meios. 

 Uma vez caracterizado os CCOp nos quais os O Lig Av Ex prestaram seu 

assessoramento, nota-se, segundo o relato dos ex-Cmt de OM Av Ex nas 

entrevistas (APÊNDICE C) que quanto maior o nível do CCOp, maior deve ser a 

capacidade de assessoramento do O Lig Av Ex, tanto pela complexidade das 

missões que podem ser demandas como pelo aumento do número de 

coordenações. Outro ponto destacado nas entrevistas é que o assessoramento deve 

ser primordialmente de nível técnico cabendo aos Cmt das OM Av Ex os 

assessoramentos de nível tático. Quanto a este ponto, para não haver controvérsias 

                                                             
37

 CC2FTer: Centro de Comando e Controle da Força Terrestre. Faz parte do COTER e controla 
todas as operações correntes na Força Terrestre. 
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e confusões, é importante que o O Lig Av Ex tenha a exata noção da intenção e 

personalidade do Cmt de aviação com o qual ele está operando, de forma a não 

correr o risco de passar por cima da autoridade deste. Em certos casos, por haver 

uma excessiva vontade de cumprir missão, ou até mesmo por pressões vindas do 

CCOp, o O Lig Av Ex toma iniciativas que não lhe cabem passando de assessor a 

decisor, o que definitivamente não convém. Como observado pelos entrevistados, 

disso decorre a importância de se selecionar militares experientes e devidamente 

capacitados. 

 Conclui-se desta forma que para um efetivo assessoramento ao chefe do 

CCOp, o O Lig Av Ex necessita compreender a intenção de seu comandante de Av 

Ex no que tange ao emprego dos meios aéreos.  

 

4.4.4 Conclusões parciais 

 O gráfico 23 resume as avaliações realizadas pelos O Lig Av Ex nos diversos 

indicadores das dimensões da variável independente.  

 
GRÁFICO 23 – Resumo da variável independente 
Fonte: o autor 

 

 Neste gráfico podem-se comparar as atuais capacidades dos Elm Lig Av Ex 

segundo os critérios de avaliação do questionário. Constata-se que as melhores 

avaliações concentram-se na coordenação junto aos demais elementos do CCOp e 

com outras tropas do EB e no assessoramento ao chefe do CCOp. Isso demonstra 
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que as atuais capacidades do Elm Lig Av Ex para um trabalho de estado-maior no 

âmbito do EB estão compatíveis com as atuais necessidades. 

 Já a coordenação com os OSP e o planejamento do funcionamento do Elm 

Lig Av Ex também receberam menções consideradas boas, porém foi observado 

que a coordenação com os OSP pode ser aprimorada através do aumento de 

intercâmbio com estas agências. Isso permitirá o aumento desta capacidade do O 

Lig Av Ex, contribuindo para o sucesso das operações. 

 Entretanto, percebe-se que a maior carência de capacitação reside na 

coordenação do espaço aéreo e na coordenação com outros elementos da FAB, 

seguida do planejamento de missões aéreas. Uma das causas possíveis para isto 

reside, na visão deste autor, na qualificação profissional do O Lig Av Ex. Constatou-

se que os gerentes que não possuem o AAv, não recebem ao longo de sua 

especialização, instruções do emprego tático da Av Ex, as quais possibilitam 

melhores condições de planejar operações aeromóveis, além de se familiarizarem 

com as MCCEA. 

 Complementando a análise da variável independente foi realizada a pergunta 

16 do questionário que demandou dos O Lig Av Ex quais teriam sido as maiores 

dificuldades enfrentadas por eles durante os Grandes Eventos. As respostas podem 

ser vistas no gráfico 24. 

 
GRÁFICO 24 – Principais dificuldades dos O Lig Av Ex 
Fonte: o autor 
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 Com base no gráfico acima, constata-se que as maiores dificuldades foram: 

aprovação de autorização de voo junto ao COMDABRA 38  (34% da amostra), 

assessoramento para emprego da Av Ex (29%), trabalho interagências (26%), Op 

com VANT e SARP (24%), fonia com Anv (11%) e Op com SOA (5%). No item 

outros foram citadas como dificuldades: saber interpretar a intenção do Cmt; falta de 

padronização de procedimentos entre as agências; falta de rodízio de pessoal, 

gerando sobrecarga; falta de celular funcional; desconhecimento das capacidades e 

limitações da Av Ex pelos outros militares do CCOp; e, falhas de comunicação entre 

a U Ae e o O Lig quanto à disponibilidade dos meios aéreos. Assim, percebe-se que 

há um alinhamento de alguns indicadores com as dificuldades, como na 

coordenação do espaço aéreo e no trabalho interagências, podendo estas ser foco 

de maior atenção pela Av Ex nas futuras operações. 

 Para finalizar este sub-capítulo, foi realizada a pergunta 26 que demandou 

dos O Lig Av Ex se alguma capacidade nova, diferente das anteriormente citadas, 

seria fundamental de ser adquirida para atuações futuras em um ambiente 

interagências. O gráfico 25 apresenta os resultados. 

 
GRÁFICO 25 – Nova capacidade 
Fonte: o autor 

 

 Embora alguns militares tenham colaborado com sugestões de novas 

capacidades a serem adquiridas, como consta no APÊNDICE F, elas não se 

enquadram, na visão deste autor, em novas capacidades propriamente ditas e sim 

em mecanismos de aprimoramento das capacidades atuais. Desta forma, conclui-se 

que as atuais capacidades dos Elm Lig Av Ex são as constantes no escopo deste 

                                                             
38

 COMDABRA: Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro 
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estudo, ao menos no que tange ao planejamento, coordenação de missões aéreas e 

assessoramento aos Ch CCOp. 

 

4.5 EMPREGO DOS MEIOS AÉREOS 

 Para o estudo do emprego dos meios aéreos durante os Grandes Eventos, 

optou-se pela análise em três dimensões: missões eventuais, missões táticas e 

transporte. Não se trata de divisão pelas Funções de Combate ou uma típica das Op 

Amv (Combate, Apoio ao Combate ou Apoio Logístico), mas meramente de uma 

divisão didática que visa facilitar a visualização de como ocorreu o emprego dos 

meios aéreos durante os Grandes Eventos. 

  

4.5.1 Dimensão missões eventuais 

 A primeira dimensão estudada foi o emprego dos meios aéreos em missões 

eventuais e que possui como indicadores o transporte de feridos e as operações de 

resgate. Estas operações são missões inopinadas, ou seja, sem planejamento 

prévio e que demandam elevado grau de iniciativa e destreza, tanto das tripulações 

quanto dos O Lig Av Ex. 

 

4.5.1.1 Transporte de feridos 

 O transporte de feridos pode ser caracterizado como uma missão eventual 

pois não há como se prever as circunstâncias em que este apoio será necessário e, 

assim que requerido, possui um prazo exíguo para execução. Diferentemente da 

evacuação aeromédica, o transporte de feridos não requer Anv e tripulações 

especialmente habilitadas para tal. Assim, qualquer  Anv da Av Ex teria condições 

de realizar esta missão.   

 A pergunta 27 do questionário versou sobre a capacitação do O Lig A Ev para 

o emprego dos meios aéreos nas missões de transporte de feridos. As respostas 

são apresentadas no gráfico 26. 
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GRÁFICO 26 – Transporte de feridos 
Fonte: o autor 

 

 Destaca-se no referido gráfico a expressiva quantidade de avaliações ruim 

(13%) e regular (26%), além da porcentagem de militares que se julgaram sem 

condições de responder (11%). Conforme os relatórios finais de missões, não 

chegaram a ser realizadas missões de transporte de feridos durante os Grandes 

Eventos, porém em todas as ocasiões, esta era uma capacidade requerida à Av Ex. 

Assim, estas avaliações, dizem respeito, na verdade,  à perspectiva de acionamento 

para o cumprimento desta missão. Na visão dos O Lig Av Ex, caso tivessem sido 

acionados para planejar, coordenar ou assessorar missões desta natureza, suas 

capacidades estariam aquém do desejável. 

 Outro ponto relevante diz respeito à regulamentação deste tipo de missão. 

Conforme a Norma Operacional Nr 4/CAvEx 39  (CAVEX, 2015), a avaliação do 

estado de necessidade que configuraria a autorização para emprego de Anv para o 

transporte de feridos é responsabilidade de um médico, preferencialmente de 

aviação. Esta avaliação identifica a relação de custo-benefício clínico de um 

transporte sem as condições ideais. Há que se questionar, entretanto, de que forma 

ocorreria essa coordenação com o médico, uma vez que este, provavelmente, se 

encontraria em lugar distante do CCOp, deixando o O Lig Av Ex em uma situação 

difícil. 

 Para a efetividade na missão de transporte de feridos se faz necessário o 

estabelecimento de alguns protocolos entre a tropa apoiada, o O Lig Av Ex e a tropa 

de aviação, tais como: ambientação das equipes de saúde com as Anv; 

                                                             
39

 As Normas Operacionais (N Op) do CAvEx regulam diversos aspectos técnicos sobre o emprego 
da Av Ex, tais como carga de trabalho, condições de voo, regras de voo, etc. A N Op 4 regulamenta 
os transportes especiais. 
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treinamentos de embarque e desembarque de feridos em todas as Anv 

disponibilizadas para a missão; estabelecimento de possíveis pontos de pouso para 

embarque de ferido; reconhecimento e contato com hospitais que prestarão o apoio 

imediato; enlace de comunicação com o médico acionador, entre outros. A maioria 

desses protocolos são estabelecidos pela U Ae da missão, porém cabe ao O Lig Av 

Ex estar ciente deles e ser um facilitador de todo o processo, desde os treinamentos 

até a execução propriamente dita. 

 A capacitação do O Lig Av Ex para este tipo de missão pode ser resumida 

em: assessorar o Ch CCOp quanto às limitações do emprego dos meios aéreos em 

função do estabelecimento de estado de necessidade; coordenar com os OSP 

(Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros, etc.) para isolamento da área de 

pouso da aeronave, em se tratando de atuação dentro de cidades; coordenar o 

espaço aéreo e com a FAB no estabelecimento de prioridade de voo; coordenar com 

a tropa apoiada a fim de se obter dados a serem repassados à tropa de aviação, 

como situação do ferido, ponto de pouso para coleta do ferido, etc. 

  Conclui-se assim que o emprego de meios aéreos na missão de transporte 

de feridos exige um rápido e eficaz planejamento, uma coordenação com diversos 

atores e um assessoramento seguro, tanto por parte da U Ae como por parte do O 

Lig Av Ex.  

 

4.5.1.2 Resgate 

 A pergunta 28 do questionário versou sobre a capacitação do O Lig A Ev para 

o emprego dos meios aéreos nas missões de resgate. As respostas são 

apresentadas no gráfico 27. 

 
GRÁFICO 27 – Resgate 
Fonte: o autor 
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 Conforme o gráfico acima, se constata que 31% dos questionados julgou que 

sua capacitação para este tipo de missão era excelente ou muito boa, 22% regular 

ou ruim e 8% declarou não ter condições de responder. Por se tratar de missão 

eventual sua ocorrência durante os Grandes Eventos também foi muito baixa, tendo 

sido registrada somente uma execução, assim, aos moldes do que foi observado no 

tópico anterior, esta capacitação diz mais respeito à perspectiva de emprego do que 

à execução propriamente dita. 

 O resgate pode ser entendido sobre duas vertentes, segundo consta no 

MD35-G-01: “recuperação, em situação emergencial, de pessoal ou material que, 

por qualquer razão, seja retido em área ou instalação hostil ou sob controle do 

inimigo”; ou ainda “ação que consiste em recolher tripulantes e passageiros de 

aeronaves ou embarcações acidentadas e, também, em situações de emergência ou 

perigo” (BRASIL, 2015, p. 241). O único caso registrado foi o resgate a um piloto da 

Marinha que se acidentou no litoral do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e 

a Av Ex foi empregada para auxiliar nas buscas ao mesmo, não sendo, portanto, um 

caso estritamente relacionado ao evento. Entretanto, face às incertezas das 

operações, visualizava-se a possibilidade de emprego da Av Ex para auxiliar no 

resgate de alguma tropa que necessitasse. Para isso, a Av Ex poderia lançar mão 

de técnicas especiais de extração como o MacGuire, a penca ou o guincho. 

  Neste tipo de operação, particularmente em área urbana como foi no caso 

dos Grandes Eventos, cresce de importância a coordenação do O Lig Av Ex na 

seleção do local correto para a execução da missão, tendo em vista o dano colateral 

causado pelas Anv de manobra, além do fornecimento de informações precisas à Av 

Ex sobre o efetivo a ser transportado. Assim, resta concluído que o O Lig Av Ex 

pode contribuir positivamente para o êxito da missão de resgate. 

 

4.5.2 Dimensão missões táticas 

 A segunda dimensão estudada foi o emprego dos meios aéreos em missões 

táticas e que possui como indicadores o reconhecimento aéreo, imageamento aéreo, 

contraterrorismo e escolta aérea. Em sua maioria são missões planejadas ou ao 

menos previstas, diferenciando-se das anteriores pela previsibilidade. 
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4.5.2.1 Reconhecimento aéreo 

 A pergunta 29 do questionário versou sobre a capacitação do O Lig A Ev para 

o emprego dos meios aéreos nas missões de reconhecimento aéreo. As respostas 

são apresentadas no gráfico 28. 

 
GRÁFICO 28 – Reconhecimento aéreo 
Fonte: o autor 

 

 Pelo gráfico acima, destaca-se que 71% dos questionados julgou que a 

capacitação do O Lig Av Ex era excelente ou muito boa e somente 5% a considerou 

regular, atestando um ótimo nível de capacitação para este tipo de emprego dos 

meios aéreos. 

 O reconhecimento aéreo, como definido no capítulo 3 deste trabalho, é a 

atividade desempenhada para verificação de ponto de interesse para a tropa de Spf. 

Geralmente é realizada com elemento especializado a bordo do meio aéreo. De 

acordo com o MD35-G-01 Glossário das Forças Armadas ela é a “missão aérea 

aplicável à tarefa de sustentação ao combate, destinada a obter conhecimentos a 

partir de plataformas aéreas” (BRASIL, 2015, p. 171). No contexto dos Grandes 

Eventos, sua aplicabilidade se diferenciou em parte desta definição, haja vista não 

ter havido a caracterização do combate e sim um Apoio aos Órgãos 

Governamentais.  

 Esse tipo de operação teve primazia na fase que antecedeu ao início dos 

eventos, de forma a possibilitar à tropa de Spf conhecer detalhes de sua área de 

atuação. Foram reconhecidas as vias de acesso às estruturas estratégicas, os 

estádios, ginásios, centros de treinamento, hotéis que hospedaram delegações, 

itinerários, shopping centers, nós viários, entre outros, conforme demandas dos 

CCOp e disponibilidade de horas de voo. Durante os eventos, o reconhecimento 



106 

 

 
 

aéreo visava complementar as informações de inteligência para incrementar a 

consciência situacional da tropa de Spf. 

 No reconhecimento aéreo o O Lig Av Ex coordena com a tropa de Spf as 

necessidades de inteligência a serem solicitadas à Av Ex, o efetivo a ser 

transportado (quando é o caso), os pontos de interesse, pontos de pouso (se for o 

caso). Além disso, coordena a utilização do espaço aéreo quando o reconhecimento 

for ocorrer em área com MCCEA restritiva, passando as diretrizes à U Ae e/ou 

tripulações.  Pode assessorar ainda o Ch CCOp quanto ao emprego criterioso do 

meio da Av Ex, propondo quando possível a utilização de outras plataformas como 

SARP ou drone. Assim, o O Lig Av Ex tem papel relevante no cumprimento da 

missão de reconhecimento aéreo contribuindo positivamente para o seu sucesso. 

 

4.5.2.2 Imageamento aéreo 

 A pergunta 30 do questionário versou sobre a capacitação do O Lig A Ev para 

o emprego dos meios aéreos nas missões de imageamento aéreo. As respostas são 

apresentadas no gráfico 29. 

 
GRÁFICO 29 – Imageamento aéreo 
Fonte: o autor 

 

 Pelo gráfico acima, 55% dos questionados considerou a capacitação do O Lig 

Av Ex como sendo excelente ou muito boa, 8% a julgou regular e 5% ruim. Percebe-

se um bom nível de capacitação do O Lig Av Ex no emprego dos meios aéreos para 

a realização de imageamento aéreo. 

A definição desta missão é aumentar o Comando e Controle da tropa de Spf 

e/ou do CCOp que a solicita, através de um sistema de transmissão de imagens em 
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tempo real. Além disso, pode ser empregada para as missões de IRVA. Na Av Ex 

esta missão é comumente desempenhada pelo HA-1 equipado com o SOA, porém 

no âmbito do CCOp foram testados outros tipos de equipamentos tais como 

câmeras acopladas em armamentos, SARP equipados com câmeras específicas e 

até mesmo Anv policiais equipadas com SOA e cedidas ao CCOp. 

O SOA é composto por uma câmera e uma antena instaladas na Anv e uma 

estação de terra para recepção do sinal da Anv. Além disso, para esta imagem 

chegar aos CCOp é necessária uma rede lógica consistente para a continuidade da 

transmissão (com pelo menos 16 MB, como consta no ANEXO B). Para isto é 

fundamental o apoio de elementos especializados provenientes do Centro de 

Telemática de Área mais próximo. 

Os primeiros eventos (Jogos Mundiais Militares e Rio +20) ocorreram no Rio 

de Janeiro e, uma vez que há necessidade de visada direta para a continuidade da 

recepção do SOA nos CCOp os O Lig Av Ex precisavam fazer verdadeiras 

“manobras” com as estações de terra para reduzir os cones de silêncio gerados pela 

geografia da cidade. Isso exigia uma perfeita sincronização do O Lig Av Ex com as 

equipes das estações de terra. Cabe ressaltar que neste tipo de operação a U Ae 

não possui qualquer tipo de ingerência uma vez que ela não recebe as imagens que 

chegam do equipamento. Assim, a responsabilidade pela recepção e pela qualidade 

desta recepção no CCOp recaem sobre o O Lig Av Ex, que é o representante da Av 

Ex nesse centro. 

Neste aspecto, cresce de importância o teste dos equipamentos com 

antecedência a fim de se conhecer exatamente os locais necessários para as 

estações de terra, os locais com cones de silêncio, entre outros. Por isso, a 

participação do O Lig Av Ex nesta fase da missão é fundamental. Outro aspecto 

relevante é que algumas Anv dos OSP também possuem esta capacidade e com 

muito melhor qualidade haja vista que aquela é a área de operações diária deles. 

Assim, houve sedes em que o imageamento aéreo foi fornecido exclusivamente 

pelos OSP, cabendo ao O Lig Av Ex coordenar com estes o emprego para o CCOp. 

Como consta no ANEXO A, e segundo a entrevista com o Gen Furlan, é 

imprescindível que o O Lig Av Ex tenha contato com a Anv SOA para guiá-la 

conforme a necessidade do CCOp. Para isto ele deve possuir conhecimentos 

básicos de fonia aeronáutica a fim de não prejudicar o trabalho da tripulação. Um 
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exemplo disso é o O Lig Av Ex não ficar ocupando a fonia excessivamente, uma vez 

que a tripulação precisa manter contato com os órgãos de controle, com outras Anv 

na região e por vezes com a tropa em solo. Para dirimir este tipo de problema duas 

soluções foram testadas, ambas com vantagens e desvantagens: a comunicação da 

Anv com o O Lig Av Ex era feita pelo mecânico de voo através de um rádio 

troncalizado; e um militar extra, geralmente da própria F Spf, foi dedicado a esta 

função, cabendo a ele o contato com o O Lig Av Ex através deste mesmo meio rádio 

e até mesmo com a F Spf. Esta solução foi implementada nos Jogos Olímpicos e 

empregada com prioridade sobre a primeira. 

Conclui-se desta forma que o O Lig Av Ex possui diversas incumbências para 

o êxito do emprego dos meios aéreos nas missões de imageamento aéreo. Elas têm 

início no planejamento da missão, através do levantamento das posições para as 

estações de terra, passam pelo assessoramento de onde empregar a Anv SOA até a 

coordenação propriamente dita da Anv, seja ela da Av Ex ou de OSP. Desta forma, 

o O Lig Av Ex pode contribuir positivamente para o emprego dos meios aéreos nas 

missões de imageamento aéreo. 

 

4.5.2.3 Contraterrorismo 

 A pergunta 31 do questionário versou sobre a capacitação do O Lig A Ev para 

o emprego dos meios aéreos nas missões de contraterrorismo. As respostas são 

apresentadas no gráfico 30. 

 
GRÁFICO 30 – Contraterrorismo 
Fonte: o autor 
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 Conforme o gráfico acima, 42% da amostra considerou que a capacitação do 

O Lig Av Ex para emprego dos meios aéreos nas missões de contraterrorismo era 

excelente ou muito boa, 8% a considerou regular, 16% ruim e 8% se julgou incapaz 

de opinar. Estes números demonstram que apesar de dois terços da amostra julgar 

que a capacitação era positiva (boa, muito boa ou excelente), em torno de um quarto 

a considerou deficiente. 

 Contraterrorismo, segundo consta no MD35-G-01 Glossário das Forças 

Armadas é o 

 

Conjunto de atividades que engloba medidas ofensivas de caráter 
repressivo, a fim de impedir, dissuadir, antecipar e responder aos atentados 
terroristas. Enquanto que o “antiterrorismo” se fundamenta na ação de 
proteção caracterizada pela presença ostensiva, de caráter eminentemente 
preventivo, o “contraterrorismo” demanda a execução de ações diretas de 
contato, eminentemente repressivas/retaliatórias, com as organizações 
terroristas em presença. 
(BRASIL, 2015, p. 74) 

 

 Uma das maiores preocupações com os Grandes Eventos era a grande 

aglomeração de pessoas em locais confinados que aliada à ampla divulgação 

midiática se tornaria um alvo de alto valor para grupos terroristas multinacionais. 

Assim, o aparato de segurança constituído visou coibir estes atos terroristas, através 

do estabelecimento de protocolos entres as diversas agências, incluindo-se as 

Forças Armadas. Conforme o EB20-MF-10.103 Operações a prevenção e combate 

ao terrorismo 

 

4.5.4.5.2 Uma política de prevenção e combate ao terrorismo efetiva deve 
integrar medidas em todos os campos do Poder Nacional. A efetividade 
dessa integração é conseguida pela estreita colaboração interagências. 
4.5.4.5.3 A prevenção e o combate às ações terroristas devem ser 
conduzidos por forças militares e policiais especializadas, com ampla 
colaboração do setor de segurança pública e de órgãos de inteligência 
nacionais e internacionais. Isto exigirá efetiva integração entre as forças 
militares e as outras agências especializadas para obter resultados 
satisfatórios. 
4.5.4.5.3 Existe um consenso global de que as ações de prevenção e 
combate ao terrorismo são desenvolvidas, em ambiente interagências, em 
três níveis – estratégico, operacional e tático – nas vertentes de Inteligência, 
Antiterrorismo, Contraterrorismo e Administração de Consequências. 
(BRASIL, 2014c, p. 4-23, grifo nosso) 

   

 Por ocasião dos Jogos Olímpicos, o Brasil passava por um momento de 

extrema instabilidade política e semanas antes do início do evento, diversos 
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atentados terroristas no mundo aumentavam a sensação de incerteza e 

insegurança. Aliado a isto, rumores de greve de polícias e o desmantelamento de 

uma célula terrorista, possivelmente do Estado Islâmico, em solo brasileiro, exigiam 

medidas efetivas de contraterrorismo pelas forças de segurança e defesa. 

 Em face desta problemática na Copa do Mundo FIFA, além do CCPCT, o 

Comando de Operações Especiais estabeleceu um CCTI em cada cidade-sede e 

duas Forças-Tarefa de Operações Especiais que poderiam atuar em todo o território 

nacional através do transporte da Força Aérea (ABBUD, 2015, p. 37). Já nos Jogos 

Olímpicos cada cidade-sede recebeu um destacamento próprio além do CCTI, 

possibilitando uma rápida e efetiva resposta aos atos de terror.  

 Nesse ínterim, a Av Ex disponibilizou seus meios fornecendo aeromobilidade 

tática às equipes de operações especiais destacadas nas cidades-sede, sendo esta 

uma de suas prioridades. Como consta no Plano Operacional (CAVEX, 2016a, p. 3) 

para os Jogos Olímpicos a Av Ex estava incumbida de apoiar: 

 - O CGDA na infiltração/incursão, diurna e noturna, de Força Tática de 

Operações Especiais (até 4 DOFEsp), em uma única vaga; 

 - Cada CDS e CDA (sedes de futebol) na infiltração/incursão, diurna e 

noturna, de Força Tática de Operações Especiais (até 1 DOFEsp), em uma única 

vaga; 

 Além dos O Lig Av Ex que atuaram nos CCOp (CGDA, CDS e CDA), foram 

destacados O Lig Av Ex exclusivamente para o CCPCT. Um dos questionados que 

trabalhou diretamente neste centro, relatou a dificuldade que encontrou no 

assessoramento, requerendo, em alguns casos, a intervenção do Cmt Av Ex para 

impedir alguma operação com risco excessivo. 

 Em missões de contraterrorismo, o O Lig Av Ex necessita ser um exímio 

conhecedor das capacidades que a Av Ex possui. Nesse conctexto, geralmente, as 

tropas de operações especiais, por sua natureza e características, demandam um 

emprego dos meios aéreos até sua limitação, seja ela técnica (peso de decolagem, 

meteorologia, etc.) ou tática (tipo de voo, local de pouso, etc.). Neste aspecto é 

importante, conforme as palavras do Gen Furlan e dos entrevistados, que o O Lig Av 

Ex seja um piloto experiente, com uma ampla bagagem de situações que o permita 

se antecipar aos problemas, e antigo o suficiente para que de fato seja ouvido pelo 

Ch CCPCT. 
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 Podem-se citar algumas capacidades que o O Lig Av Ex necessita para o 

emprego dos meios aéreos nas missões de contraterrorismo: assessoramento sobre 

a viabilidade, adequabilidade, proporcionalidade e periculosidade da operação 

requerida; coordenação do espaço aéreo para autorização de voo e priorização 

deste sobre os demais; acionamento das tripulações (se for o caso), entre outros. 

Dessa forma, ele pode contribuir positivamente para o emprego dos meios aéreos 

nas missões de contraterrorismo. 

 

4.5.2.4 Escolta aérea 

 A pergunta 32 do questionário versou sobre a capacitação do O Lig A Ev para 

o emprego dos meios aéreos nas missões de escolta aérea. As respostas são 

apresentadas no gráfico 31. 

 
GRÁFICO 31 – Escolta aérea 
Fonte: o autor 

 

 Como consta no gráfico acima, 58% do efetivo considerou a capacitação para 

as missões de escolta aérea excelente ou muito boa, somente 3% a considerou ruim 

e 5% declarou não possuir condições de opinar a respeito. Essa proporção indica 

um ótimo nível de capacitação para este tipo de operação, facilitando o emprego dos 

meios aéreos. 

 A definição de escolta segundo o MD35-G-01 é: “elementos destinados a 

proporcionar segurança e, quando for o caso, prioridade de trânsito a autoridades e 

comboios.” (BRASIL, 2015, p. 104). Nos eventos estudados as escoltas de fato 

serviram a ambos os propósitos, proporcionar segurança e/ou prioridade de trânsito. 

Elas foram realizadas como complemento às escoltas terrestres, em função do grau 

de risco que as comitivas possuíam.  



112 

 

 
 

 Na Op Rio +20 e na Jornada Mundial da Juventude foi uma das missões mais 

realizadas tendo em vista a presença de diversos chefes de estado ou de seus 

representantes, sendo alguns de risco mais elevado, necessitando este acréscimo 

às ações das escoltas de batedores. Nos demais eventos também foi uma missão 

bastante realizada, tanto para os dignitários como para algumas equipes de atletas, 

ambos selecionados pela Inteligência. As Anv mais empregadas para estas missões 

foram o HA-1 (preferencialmente com SOA) e o HM-1, sendo que esta última levava 

embarcados atiradores de escol propiciando maior segurança. Nos Jogos Olímpicos, 

optou-se por embarcar elemento da força de batedores para melhorar a 

sincronização das ações e reduzir a carga de trabalho das tripulações na 

coordenação tática com a F Spf. 

 A escolta aérea, apesar de parecer uma operação simples, necessita de 

diversas coordenações e o militar mais apto para realizá-las é o O Lig Av Ex, devido 

ao seu posicionamento privilegiado no CCOp. Como exemplo, cita-se um caso de 

escolta de dignitário durante a Op Rio+20. Havia um horário estabelecido para a 

reunião dos meios aéreos com a escolta de batedores, porém a liberação do avião 

da autoridade pela Polícia Federal acabou atrasando mais de 30 minutos. Para os 

batedores isso não se constitui em um problema, entretanto os helicópteros 

possuem uma autonomia reduzida e este tipo de atraso pode comprometer a 

segurança do voo. Neste caso específico não houve o comprometimento da 

segurança, porém para que este tipo de situação não ocorresse outras vezes, o O 

Lig Av Ex propôs a alteração do procedimento de reunião e passou a acionar a 

tripulação somente quando os procedimentos burocráticos já tivessem sido 

realizados.  

 Assim, constata-se que neste tipo de missão o O Lig Av Ex pode participar de 

todas as fases da missão, assessorando o Ch CCOp em como empregar os meios 

aéreos, planejando os horários de acionamento e encontro das Anv com a F Spf, 

coordenando a liberação do espaço aéreo, entre diversas outras, contribuindo 

positivamente para o sucesso da operação, aumentando a segurança de voo e até 

mesmo economizando combustível.  
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4.5.3 Dimensão transporte 

 A dimensão transporte diz respeito ao transporte aéreo realizado pelos 

helicópteros da Av Ex. Não se trata das Op Amv típicas como infiltração, exfiltração, 

incursão ou assalto, tendo em vista o caráter de apoio a órgão governamentais dos 

Grandes Eventos. Para ampliar a concepção da dimensão, ela foi subdividida em 

dois indicadores, transporte de tropa e de autoridade.  

 

4.5.3.1 De tropa 

 A pergunta 33 do questionário versou sobre a capacitação do O Lig A Ev para 

o emprego dos meios aéreos nas missões de transporte de tropa. As respostas são 

apresentadas no gráfico 32. 

 
GRÁFICO 32 – Transporte de tropa 
Fonte: o autor 

 

 Da análise do gráfico acima se constata o excelente nível de capacitação do 

O Lig Av Ex para este tipo de missão, com a totalidade das respostas sendo de 

cunho positivo. Destas, 39% foram excelentes, 50% muito boa e 11% boa. Como se 

observa até aqui, essa foi a missão com as melhores avaliações e a interpretação 

que se faz é que isto se deu em função da baixa complexidade da tarefa bem como 

da elevada frequência com que este tipo de atividade é executada pela Av Ex. 

 O transporte de tropa pelos helicópteros da Av Ex durante os Grandes 

Eventos visou aumentar o ritmo das operações, possibilitando uma rápida chegada 

das tropas nos locais desejados como estruturas estratégicas ou locais de 

manifestações. Nos relatórios do CAvEx há registros de transporte de militares do 

EB que compuseram as forças de contingência e de tropas das polícias militares 

para reforço em manifestações, porém é sabido que outras ações foram executadas 

para apoio aos CCOp, como transporte de equipes de filmagem. 
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 Por ser uma operação relativamente simples, ao O Lig Av Ex cabe somente 

assessorar o Ch CCOp sobre a disponibilidade de Anv e horas de voo para o 

cumprimento das missões, além de coordenar junto à tropa a ser transportada sobre 

o efetivo passível de transporte. Cabe ressaltar, entretanto, que em uma operação 

de maior vulto, que exija vários pontos de pouso seja para embarque ou 

desembarque da tropa, com o envolvimento de muitas aeronaves, o O Lig Av Ex 

passa a ter um maior destaque no cumprimento da missão, contribuindo 

positivamente para o seu sucesso. 

 

4.5.3.2 De autoridade 

 A pergunta 34 do questionário versou sobre a capacitação do O Lig A Ev para 

o emprego dos meios aéreos nas missões de transporte de autoridades. As 

respostas são apresentadas no gráfico 33. 

 
GRÁFICO 33 – Transporte de autoridades 
Fonte: o autor 

 

 Pelo gráfico acima, 42% julgaram que a capacitação era excelente, 42% 

muito boa, 13% boa e somente 3% que a mesma era regular. Desta forma, conclui-

se novamente o ótimo nível de capacitação do O Lig Av Ex para o emprego dos 

meios aéreos nas missões de transporte de autoridades. 

 Este tipo de missão é corriqueiramente executado pela Av Ex, mas durante os 

Grandes Eventos tive uma pequena participação no cômputo total das missões 

realizadas. Os eventos em que houve um maior emprego dos meios aéreos para o 

transporte de autoridades foram a Jornada Mundial da Juventude, com o transporte 

da comitiva do Papa; a Copa do Mundo FIFA, com o transporte presidencial e 

comitiva, tanto na abertura como no encerramento do evento; e na Op Rio +20, com 
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o transporte presidencial no encerramento do evento. Ainda, em todas as Op houve 

o transporte de diversos oficiais generais do EB, que segundo a N Op 4/CAvEx 

possuem a mesma prerrogativa das demais autoridades: “Esta norma se aplica às 

autoridades com equivalência hierárquica de General-de-Brigada ou superior, e 

àquelas que, por deferência, forem assim designadas pelo comandante de Av Ex.” 

(CAVEX, 2015, p. 1). 

 Neste tipo de missão o O Lig Av Ex necessita saber quais aeronaves estarão 

a disposição do CCOp, a fim de assessorar sobre as vagas disponíveis para as 

comitivas. A coordenação no caso de transporte presidencial é feita diretamente com 

o CSA como consta no EB20-MC-10.201 Operações em Ambiente Interagências: 

 

Nas situações em que haja necessidade de adotar medidas de segurança 
do Presidente da República (PR), no contexto de uma Operação em 
Ambiente Interagências, será designado um Coordenador de Segurança de 
Área (CSA). Neste caso, o CSA integrará o CCOp. 
(BRASIL, 2013a, p. 5-5) 

 

 Nos demais casos de transporte de autoridades, as atribuições do  O Lig Av 

Ex são basicamente as mesmas de um transporte de tropa, cabendo às U Ae a 

observância das peculiaridades deste tipo de missão. Neste caso, o O Lig Av Ex 

pode contribuir positivamente para o emprego dos meios aéreos, fornecendo e 

recebendo informações com oportunidade, realizando a coordenação do espaço 

aéreo e com os elementos da FAB, que corriqueiramente são os responsáveis pelo 

transporte de autoridades. 

  

4.5.4 Conclusões parciais 

 O gráfico 34 resume as avaliações realizadas pelos O Lig Av Ex nos diversos 

indicadores das dimensões da variável dependente. 

 
GRÁFICO 34 – Resumo da variável dependente 
Fonte: o autor 
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 Pelo exposto no gráfico acima, pode-se comparar os diversos indicadores 

segundo os critérios de avaliação do questionário. Através dele constata-se que as 

melhores avaliações encontram-se na dimensão transporte (tropa e autoridade), 

reconhecimento aéreo, escolta aérea e imageamento aéreo. Acredita-se que isto se 

deve à familiaridade dos O Lig Av Ex com este tipo de missão no dia-a-dia nas U Ae, 

além de elas se constituírem em missões de menor complexidade. Nos demais 

indicadores (transporte de feridos, resgate e contraterrorismo) percebe-se que a 

atual capacitação do O Lig Av Ex deve ser mais bem trabalhada para se atingir o 

mesmo nível das demais. Casualmente, estas três missões não são 

corriqueiramente treinadas, ao menos no que tange à atuação do O Lig Av Ex, no 

dia-a-dia das U Ae. Assim, acredita-se que a incerteza e o grau de risco associado a 

estas três missões, tenham contribuído para uma avaliação mais rigorosa por parte 

dos questionados. 

 Algumas observações dos questionados, constantes na última parte do 

ANEXO F corroboram com a constatação de que o trabalho do O Lig Av Ex 

influencia direta e positivamente no emprego dos meios aéreos. Destacam-se nas 

respostas, ainda, sua capacidade de assessoramento direto ao Ch CCOp sobre as 

reais possibilidades e limitações da Av Ex e sua capacidade de coordenação das 

operações. Assim, o O Lig Av Ex é um difusor do correto e eficaz emprego da Av Ex 

nas operações interagências. 

 Finalizando este tópico, percebe-se que o emprego dos meios aéreos da Av 

Ex durante os Grandes foi diretamente impactado pelos O Lig Av Ex destacados nos 

diversos CCOp. Ainda, percebeu-se que há uma relação direta entre a capacitação 

desse militar, ou da equipe que integra o Elm Lig Av Ex, para o sucesso da missão 

da Av Ex.  
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5 CONCLUSÃO 

 Este trabalho teve por finalidade ampliar os conhecimentos acerca dos Elm 

Lig Av Ex, especificamente daqueles que foram empregados nos Grandes Eventos 

nos diversos CCOp, bem como de sua relação com o emprego dos meios aéreos. 

Ele visou responder ao seguinte problema: "Em que medida as capacidades dos Elm 

Lig Av Ex, destacados junto aos CCOp durante os Grandes Eventos, influenciam no 

emprego dos meios aéreos”? 

 Para isso, foram elencados objetivos específicos que delimitaram o contexo 

operacional dos Grandes Eventos, o emprego dos meios aéreos nestas ocasiões e 

as peculiaridades do Elm Lig Av Ex. Tudo com o propósito de se atingir o objetivo 

geral de analisar as capacidades dos Elm Lig Av Ex em relação ao emprego dos 

meios aéreos, especificamente no contexto dos Grandes Eventos ocorridos no Brasil 

de 2012 a 2016. Optou-se pela elaboração de questões de estudo que balizaram o 

atingimento dos objetivos e a solução do problema proposto. Estas questões foram 

integralmente respondidas na revisão bilbiográfica e na discussão dos resultados. 

 Chegou-se à conclusão que o ambiente operacional dos Grandes Eventos 

evoluiu ao longo dos mesmos, impactando diretamente na modelagem das forças de 

segurança. A partir da Copa das Confederações houve uma intensificação das 

ações interagências em todos os níveis, exigindo tanto adaptação quanto 

flexibilidade para o emprego das tropas, inclusive das tropas de aviação. A presença 

de um Elm Lig Av Ex contribuiu sobremaneira para a integração da Av Ex às ações 

interagências do CCOp, possibilitando uma rápida troca de informações entre 

ambas, além da possibilidade de um assessoramento imediato ao Ch CCOp e da 

efetiva coordenação dos meios aéreos. 

 A revisão documental e bibliográfica, apesar de restrita a poucas fontes de 

consulta, possibilitou a identificação das capacidades requeridas ao O Lig Av Ex 

para o efetivo desempenho de suas atividades. Identificou-se que elas são 

adquiridas através dos fatores geradores, sendo que este trabalho se restringiu a 

cinco: doutrina, adestramento, material, educação e pessoal. Essas capacidades 

foram testadas através dos instrumentos de pesquisa, questionário e entrevistas, 

onde se comprovou sua compatibilidade com o emprego dos meios aéreos em 

operações interagências como os Grandes Eventos. A análise desses fatores 
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possibilitou concluir que existem lacunas que limitam a eficácia da geração das 

capacidades do O Lig Av Ex: 

 - no fator doutrina: diversos manuais tratam sobre o Elm Lig Av Ex sob 

diferentes enfoques, possibilitando ambiguidades e dúvidas; ou seja, há falta de 

padronização das tarefas do Elm Lig Av Ex; e, também, é baixa a difusão das Lições 

Aprendidas pelos O Lig Av Ex. 

 - no fator adestramento: ausência de carga-horária no PPT - Av Ex à função 

de O Lig Av Ex; baixo percentual de militares que exercem a função de O Lig Av Ex 

em exercícios no terreno ou operações; e, falta de previsibilidade de quem será o  O 

Lig Av Ex em caso de acionamento para missão. 

 - no fator material: ausência de padronização quanto ao material a ser 

conduzido pelo O Lig Av Ex; 

 - no fator educação: baixo percentual de militares que foram O Lig Av Ex com 

o AAv; ausência de matérias fundamentais ao desempenho da função (planejamento 

de Op Amv, MCCEA, fonia aeronáutica e meteorologia) para os gerentes que 

desempenham a função; e, ausência de estágio para operação do SOA aos militares 

que não são os operadores diretos do equipamento. 

 - no fator pessoal: vasta diversificação nos manuais quanto à constituição do 

Elm Lig Av Ex; e, falta de efetivo devidamente qualificado para o desempenho da 

função. 

 Quanto ao perfil do O Lig Av Ex dos Grandes Eventos, constatou-se que a 

grande maioria (87%) era de oficiais aperfeiçoados na EsAO. Apesar da relativa 

vivência profissional, foi notória a baixa experiência anterior destes como O Lig Av 

Ex em operações. Além desse aspecto, observou-se que foram empregados dois 

pilotos para cada gerente, coerente com o histórico de formação no CIAvEx o que 

denota uma tendência de emprego dos gerentes para a função de O Lig Av Ex. Além 

disso, apesar de o AAv ser o curso destinado à qualificação do O Lig Av Ex no 

âmbito da Av Ex, a proporcionalidade de militares empregados com o AAv foi 

pequena (37%) se comparado aos pilotos com CPC (37%) e aos gerentes (26%). 

Cabe destacar que não foram empregados pilotos sem CPC, em virtude destes não 

possuírem o cabedal mínimo para o planejamento, coordenação e assessoramento 

do emprego dos meios aéreos. Entretanto, em torno de 26% do efetivo de O Lig Av 
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Ex era de gerentes sem o AAv, que da mesma forma não recebem este tipo de 

instrução ao longo de sua formação. 

 Apesar dessas carências, o que se percebeu ao longo da pesquisa foi a 

capacidade de adaptação dos O Lig Av Ex em se adequar às necessidades dos 

CCOp, como pôde ser observado pelo alto número de tarefas extras realizadas em 

comparação à baixa quantidade de dificuldades relatadas. Isso também se reflete 

nas menções com que estes militares se autoavaliaram quanto às suas atuais 

capacidades. 

 Não foram identificadas outras capacidades para os Elm Lig Av Ex, diferentes 

das estudadas neste trabalho. Destas, verificou-se que a coordenação com outros 

elementos do CCOp e o assessoramento ao chefe do CCOp apresentaram as 

melhores avaliações, atestando sua compatibilidade às atuais necessidades. O 

planejamento do funcionamento do Elm Lig Av Ex e a coordenação com os OSP 

apresentaram avaliações medianas e verificou-se que o aumento do intercâmbio 

com estas agências, tanto no ensino, como em exercícios ou em operações 

permitirá o aprimoramento destas competências. As capacidades que mais 

necessitam de aprimoramento são o planejamento de Op Amv, a coordenação do 

espaço aéreo e a coordenação com a FAB. Conclui-se que a qualificação do militar 

que compõe o Elm Lig Av Ex é fundamental para a melhoria desta capacidade. Se 

há interesse da Av Ex em continuar empregando gerentes como O Lig Av Ex é 

indispensável que estes recebam a devida qualificação, principalmente no que tange 

ao emprego tático da Av ex e às MCCEA.  

 Quanto à relação da capacitação do O Lig Av Ex com o emprego dos meios 

aéreos, constatou-se que as melhores avaliações coincidem com as operações mais 

realizadas pela Av Ex, como transporte de tropa e de autoridades, reconhecimento, 

escolta e imageamento aéreos. A familiariade com o tipo de operação, ainda que 

nas operações complexas, possibilita que o O Lig Av Ex exerça plenamente as suas 

capacidades de planejamento, coordenação e assessoramento. Cabe ressaltar, 

todavia, que nas missões de contraterrorismo, transporte de feridos e resgate, seja 

pela inexperiência ou mesmo pelo grau de incerteza associado à atividade, as 

avaliações foram mais baixas, exigindo uma maior atenção da Av Ex neste sentido.  

 Do estudo da doutrina de emprego do homônimo do Elm Lig Av Ex dos 

exércitos dos EUA e da França, constatou-se que não há diferenças relevantes que 
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possam ser aplicadas de imediato pelo EB. Porém, utilizou-se desses manuais para 

a confecção da proposta de nova redação referente ao assunto nos manuais do EB, 

conforme o APÊNDICE  G.  

 Desta feita, como se pôde analisar, chega-se à uma resposta ao problema 

central deste trabalho pois, em toda situação em que haja emprego de meio aéreo 

do EB, o O Lig Av Ex possuirá papel preponderante sobre este quesito no CCOp, 

contribuindo para o sucesso da operação. Suas capacidades de assessoramento, 

planejamento e coordenação, aliadas ao perfeito entendimento da intenção do Cmt 

de aviação, possibilitam a total integração da Av Ex à manobra das tropas terrestres, 

sobretudo em operações interagências. Além disso, sua posição privilegiada no 

CCOp, garante o rápido fluxo de informações para a tropa de aviação se antecipar 

às demandas futuras. 

 A principal contribuição deste trabalho foi identificar oportunidades de 

melhoria no processo de capacitação do O Lig Av Ex. Ela foi possível pela análise 

das atuais capacidades deste elemento com relação ao emprego dos meios aéreos. 

Em um contexto de operações no amplo espectro e interagências, onde há o 

predomínio da incerteza sobre qualquer outro aspecto, será requerido cada vez mais 

que o O Lig Av Ex seja possuidor de elevadas capacidades para flexibilidade e 

adaptabilidade. Cabe aos comandantes, entretanto, reduzirem este grau de 

incerteza dotando este elemento de competências mínimas para fazerem frente às 

novas demandas.  

 Para aprimorar as capacidades do Elm Lig Av Ex, sugere-se: 

a) Incluir no currículo dos gerentes de aviação, matéria referente ao Emprego 

Tático da Av Ex, MCCEA, fonia aeronáutica e MCCEA; 

b) Incluir no currículo do CPC e gerentes, matéria referente ao emprego de 

VANT, SARP e drones e considerações sobre as operações interagências; 

c) Criação de estágio de operação do SOA para militares que não são 

operadores diretos de forma a capacitá-los ao emprego pleno deste meio; 

d) Destacar O Lig Av Ex, seja dos BAvEx ou mesmo do CAvEx, em todas as 

operações, reais ou simuladas, em que a Av Ex tome parte, de forma a 

aumentar a experiência deste militar no trabalho em um CCOp, inclusive 

nos “Jogos de Guerra”; 
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e) Incentivar a participação de militares da Av Ex como observadores e/ou 

como integrantes de estado-maiores em operações interagências; 

f) Estimular estágios com OSP para melhorar a integração destes com a Av 

Ex; 

g) Em operações contínuas, onde haja emprego de meios aéreos inclusive à 

noite, empregar pelo menos 3 (três) O Lig Av Ex em sistema de rodízio; 

h) Aumentar a quantidade de vagas para o curso avançado de aviação, de 

forma que pelo menos metade do efetivo de pilotos e gerentes seja 

devidamente qualificado; 

 Uma vez que o foco deste trabalho se restringiu temporal e espacialmente à 

atuação dos Elm Lig Av Ex durante os Grandes Eventos do Brasil de 2012 a 2016, 

uma visão completa do emprego deste elemento carece de maiores estudos. Isto 

abre espaço para novas oportunidades de pesquisa sobre a atuação do O Lig Av Ex, 

tais como: 

 - A atuação do Elm Lig Av Ex em Op GLO; 

 - A atuação do Elm Lig Av Ex em Op convencionais; 

 - A atuação do Elm Lig Av Ex em missões de paz/humanitárias; 

 Através de um estudo continuado será possível compreender a real 

importância desta célula à operacionalidade da Av Ex e consequentemente da tropa 

terrestre apoiada. Os conflitos do século XXI demandarão o emprego constante de 

meios aéreos, sendo fundamental a integração e sincronização da manobra terrestre 

com a da tropa de aviação. Nesse sentido cresce de importância que os militares 

que forem integrar os Elm Lig Av Ex tenham plenas capacidades de intervir no 

andamento dos conflitos, seja através do planejamento e coordenação de Op Amv 

ou do assessoramento de seus superiores. Apresentar um panorama geral sobre 

essa função foi, em última análise, a contribuição principal deste trabalho à doutrina 

militar terrestre brasileira. 
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APÊNDICE A – Entrevista com o Gen Bda Achilles Furlan Neto, Cmt da Av Ex 

no período 2014-2016. 

 

Entrevistador: General Furlan, o meu trabalho é sobre a atuação do Elm Lig Av Ex 

nos Grandes Eventos. O recorte temporal é somente dos Grandes Eventos entre 

2012 e 2016 e eles podem ser entendidos sobre dois aspectos: o Oficial de Ligação 

e as células de aviação que são destacadas junto aos CCOp. A entrevista com o 

senhor tem mais o objetivo de pegar a perspectiva do Sr que foi Cmt Av Ex sobre a 

Av Ex e as operações interagências, como o Sr enxerga isso e se há peculiaridades 

para o desdobramento de O Lig Av Ex, de preparação e capacitação deles. Este é o 

enfoque geral do trabalho. Para o senhor ter noção, meu problema é em que medida 

as capacidades do O Lig Av Ex influenciam o emprego dos meios aéreos. Se é 

altamente relevante, se é pouco relevante, se a capacitação deles está aquém do 

necessário, se está adequada, o que pode melhorar. Tudo isso para a gente poder 

melhorar a nossa Aviação. 

 

Entrevistador: Como o Sr avalia o desempenho da Av Ex nos quesitos material 

e recursos humanos para as operações interagências? 

Gen Furlan: Eu vejo que nestes quesitos aí, a Aviação não deixou nada a desejar.  

 

Entrevistador: E como o Senhor visualiza o emprego da Av Ex para este tipo 

de operação? Houve necessidade de algum tipo de preparo específico para os 

Grandes Eventos? 

Gen Furlan: Primeiro, há que se destacar que a Aviação é uma peça de manobra 

que possui muita flexibilidade. Se você fosse empregar uma Aviação que está 

adestrada, cumprindo diversas missões e colocasse para cumprir o tipo de missão 

que foi nos Grandes Eventos, ela iria cumprir a missão. Entretanto como se tratava 

de um evento internacional, de muita repercussão, houve a necessidade de uma 

preparação específica intensa, como se fosse elevar a Aviação para um nível de 

emprego em combate. É o mesmo tipo de preparação que qualquer tropa faz. 

Apesar de seu adestramento rotineiro, quando vai para um Teatro de Operações 

específico, a tropa se adestra para aquela região. Nesse sentido, o preparo 

específico teve diferenças entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Na Copa, a 
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AvEx atuou em 9 das 12 sedes, sendo o seu preparo direcionado para cada uma 

destas cidades. Nas Olimpíadas, apesar de ser uma sede somente, o preparo foi 

muito mais complexo. O contexto de incerteza naquela época foi uma das 

constantes no nosso planejamento. Eu diria que pra fazer face às essas incertezas, 

a gente precisava decidir as coisas logo. O suprimento que vai pedir para as Anv, 

tem que ser solicitado 2 anos antes, os contratos que serão feitos com as empresas, 

a diagonal de manutenção, etc. tudo necessita de muita antecedência o que 

demanda um planejamento muito grande. O CAvEx, de posse de toda bagagem 

adquirida nos Grandes Eventos anteriores, Rio +20, visita do Papa, Copa das 

Confederações, definiu um perfil de missão que deveria estar pronto para cumprir, 

em que pese todo o contexto político, tática, de ameaças, etc. E fomos muito felizes 

nessa avaliação. Dedicamos um treinamento muito grande às ações de contraterror, 

que envolveu muito voo noturno. Penso que a grande diferença na preparação foi o 

voo noturno ao máximo, em todas as condições que ele pudesse ser feito. E você 

não se prepara sozinho, se prepara com quem vai operar. E isso é o que representa 

a flexibilidade da AvEx.  

 É muito importante destacar no seu trabalho como estava o contexto na 

época das Olimpíadas. O Rio de Janeiro havia declarado calamidade econômica, 

momentos antes, integrantes da Polícia Civil tinham ido aos aeroportos com faixas 

dizendo que as pessoas estavam chegando ao inferno, que não havia segurança. A 

problemática do Zika vírus chegou a quase impedir delegações a não virem competir 

no RJ. Às vésperas das Olimpíadas houve os atentados terroristas na França, em 

Cannes e Paris. Então, se fosse se dar crédito a todo o pessimismo que reinava na 

época, haveria atentado terrorista no Brasil, os atletas pegariam Zika vírus, os 

espectadores estariam vindo para o inferno e o RJ não teria capacidade financeira 

de honrar os compromissos com os quais havia se comprometido. Esse era o 

contexto de incerteza que pairava nos nossos planejamentos. E a Aviação, o 

Exército como um todo, foi irretocável. 

 Com relação aos Elm Lig Av Ex, tanto os de estado-maior do CAvEx quanto 

no nível das unidades, eu vejo que isso é um dos fatores do sucesso. Pra se fazer 

uma aviação voar e operar é muito complexo. E essa complexidade não pode 

chegar ao comandante que vai enquadrar as frações de aviação. Eu tenho 

convicção em dizer que pra ele não interessa a diagonal de manutenção, se o piloto 
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está “em cima” na manobra, se o piloto está pronto para fazer face à meteorologia. 

Ele precisa ter uma peça confiável na sua mão. Quando ele precisar de aviação, ele 

tem que ter certeza que pode contar com aquele apoio, que ele será eficaz. O O Lig, 

desta forma, posso dizer que ele é artífice do sucesso. Porque no nascedouro dos 

planejamentos das operações, ele já consegue identificar algo que é ou inviável, 

inadequado, desproporcional ou até mesmo perigoso. Então não há aquela situação, 

como quando se opera com outra força armada, que há certos desentendimentos. O 

Lig fez EsAO junto com o elemento de estado-maior da unidade apoiada. Então no 

planejamento ele já entra para oferecer mais possibilidades ou para dizer da 

impossibilidade se cumprir determinada tarefa. Essa, no meu ponto de vista é a 

grande contribuição do O Lig. 

 

Entrevistador: Seria então o assessoramento ao escalão enquadrante? 

Gen Furlan: Eu diria que é algo mais que o assessoramento. É na genialidade que 

ele pode apresentar com uma manobra. Porque nem todos operam com a AvEx. 

Não é imprudente dizer que a maioria das pessoas não conhece na plenitude as 

possibilidades que a Av Ex pode oferecer. Então se o O Lig chega junto ao S3 e S2, 

no nascedouro da manobra, naquele momento genial para resolver algum problema 

militar, se ele não se faz presente ele perde oportunidade de intervir. Além disso, 

depois de decidida a linha de ação, o O Lig passa a ser um facilitador da burocracia 

que é estranha à unidade, como por exemplo, pedir uma autorização de sobrevoo, 

coordenação com a defesa anti-aérea, etc. No caso da Olimpíada foi muito duro o 

planejamento feito pela Força Aérea para permitir que todos pudessem voar. Não 

tinha só a Aviação operando, tinha muito gente e essa coordenação foi muito 

importante. Tão importante quanto dura. Qualquer falha na escrituração daquele 

pedido de missão e não era autorizada a decolagem. E nós tivemos muito poucas 

missões que foram canceladas em virtude de problemas desta ordem. Então 

acredito que os O Lig das unidades aéreas juntas às outras OM seja fundamental. 

Assim como dos militares do CAvEx que se fizeram presentes no CML. 

 

Entrevistador: Nesse caso, o senhor destacou O Lig do CAvEx para o CML? 

Gen Furlan: Não. Eu mesmo fui O Lig. Participei durante toda a operação prestando 

assessoramento ao Cmt CML sobre o emprego da AvEx. Meu estado-maior compôs 
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a célula de aviação do CML. Isso se deu em virtude da magnitude da missão, da 

complexidade dela e principalmente das consequências. O Cmt deve estar sempre 

presente na ação principal, isso é elemento de liderança. A missão principal do 

Brasil e do Exército eram as Olimpíadas. Como da AvEx não seria? Nesse sentido, o 

EM CAvEx foi como um todo, operando durante todo o período, inclusive sem 

rodízio de pessoal. 

 

Entrevistador: Gen, com relação ao Elm Lig Av Ex digamos, oriundo do BAvEx, 

o Sr acredita que a atuação dele é mais voltada para o BAvEx em si ou para o 

CCOp que ele está apoiando? 

Gen Furlan: Olha, o Maj Furlan, recém-saído da ECEME, discutiu muito esse 

assunto, chegamos a fazer um seminário sobre a atuação do O Lig e eu fui ferrenho 

defensor de uma ideia. Hoje, graças a Deus, a maturidade e a experiência dizem o 

seguinte: não existe esse limiar, que o O Lig  é mais útil para a unidade ou para a 

Aviação. Esse limiar, além de ser didático, eu arrisco a dizer que ele não existe. Uma 

operação mal planejada na sua origem, qual a diferença faz se é culpa da unidade, 

da aviação, tática, estratégica? Mas pode ter certeza de uma coisa: aonde tem um O 

Lig Av Ex preparado e treinado, ele é um dos construtores do sucesso. 

 

Entrevistador: E nesse aspecto, o que o Sr julga ser mais importante para o O 

Lig: sua experiência como membro da Av Ex, ele ter feito EsAO ou ECEME, ele 

ter o curso Avançado de Aviação ou Piloto de Combate? O que caracteriza um 

O Lig preparado para o emprego?  

Gen Furlan: Eu tenho muita tranquilidade em te dizer que não tem como se 

responder a esta questão. Vamos ver as condições técnicas que o O Lig deve ter. 

Ele deve ser no mínimo piloto de combate, não tem como não ser. Ele precisa ter 

vivência. Não é ideal que o O Lig seja um piloto jovem. Ele precisa ter uma biblioteca 

de situações que ele já viveu de modo a se antecipar aos fatos à medida em que 

eles se desenvolvem. Agora, existem ainda um série de atributos da área afetiva que 

têm tudo a ver, até mesmo com a liderança que esse O Lig pode desempenhar. 

Adiantaria um O Lig com muita experiência se ele não tem iniciativa? E se não tiver 

coragem? Então, quando se vai escolher um O Lig, deve-se tomar muito cuidado em 

quem é esse homem. O Exército tem lugar para todo mundo mas para O Lig, o 
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militar não pode deixar de ter iniciativa, coragem, comunicabilidade, entre outros. 

Além disso, ele deve conhecer o emprego da aviação, por isso de ser piloto de 

combate e deve ser articulado, estar ligado o tempo todo. Deve ter um algo a mais. 

É um erro dos Cmt unidade aérea, colocar como O Lig um cara que não possua 

esses atributos mínimos. Ele pensa que está poupando pra ele os melhores pilotos, 

mas isso é um engano. 

 

Entrevistador: O senhor, acredita, então, que às vezes é mais aconselhado aos 

Cmt OM “perder” um instrutor de voo como O Lig, do que colocar na função 

alguém que não possua um perfil adequado? 

Gen Furlan: Vou completar tua ideia de outra maneira. Se um Cmt unidade aérea 

se permitir chegar numa operação do porte dos Grandes Eventos com pouco talento 

preparado, ele perdeu a guerra. Eu estou falando de fazer uma escolha, não de 

mutilar sua equipe porque ele não tem gente pra mandar pra ser O Lig. Se chegar 

nesse ponto, é melhor nem ir pra operação. Por isso que a preparação que a 

Aviação fez, que durou 2 anos, foi justamente para deixar toda a equipe pronta. Aí 

você tem condições de escolher um talento entre talentos. Pode escolher, um cara 

articulado, com iniciativa, com coragem, experiência, mas ele não vai mutilar minha 

equipe. Eu não vou ficar desesperado se mandar um cara bom desses pra ser O Lig, 

porque preparei todo mundo. Além disso, tem que se levar em consideração, as 

Olimpíadas duraram mais de 70 dias, então tem que se pensar em rodízio.  

 

Entrevistador: No levantamento inicial que eu realizei, eu percebi que foram 

designados alguns gerentes como O Lig Av Ex. O Sr acha que é compatível ou 

válido, destacar um militar logístico para o desempenho desta função? 

Gen Furlan: Olha, se o gerente fez o curso Avançado de Aviação ele possui 

condições plenas. Agora tem outro aspecto: por vezes esse gerente possui os 

atributos que eu citei antes como iniciativa, comunicabilidade, coragem, etc que ele 

consegue superar outras deficiências. Temos que evitar rótulos. Quando você 

coloca uma limitação, acaba tropeçando nela. O ideal é ser piloto de combate mas 

se acontecer de ir algum gerente, eu não vejo nada de mais não, mesmo porque 

quem toca a coisa da manobra, é a unidade terrestre. O Lig entra com aquela 

genialidade. 
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Entrevistador: Em relação ao curso Avançado de Aviação, o senhor acha que 

ele é importante para esta questão? Que tipo de conhecimentos ele agrega? 

De que forma ele ajuda o O Lig? Quais seriam as peculiaridades desse curso 

que capacitariam melhor o O Lig?  

Gen Furlan: Inicialmente nós temos que confessar, todos nós de aviação, que nós 

temos um problema com relação a esse curso. Nem todos estão fazendo o curso. 

Esse problema vem da constante restrição orçamentária que reduz a quantidade de 

vagas disponíveis. De uma turma de 20 pilotos de combate, talvez 10 tenham a 

oportunidade de realizar o Avançado. Ou seja, estamos condenando metade da 

turma a não fazê-lo. Em virtude da restrição orçamentária a decisão do escalão 

superior passou pela constatação de que nem todos serão O Lig, então se prioriza 

alguns a realizarem. Assim, é muito difícil que no estado-maior de uma OM aérea 

não tenha alguém com o curso Avançado. Então disponibilizando vaga para metade 

do pessoal, supõe-se que pelo menos metade dos elementos dos estado-maiores 

teriam este curso. Agora, o militar que possui o Avançado ele acaba tendo muito 

mais desenvoltura quando for tratar com a Força Aérea, Marinha, coordenação do 

espaço aéreo e artilharia antiaérea. Disso não há dúvida nenhuma. 

 

Entrevistador: O Senhor acredita então, que além deste curso continuar, as 

vagas deveriam ser ampliadas? 

Gen Furlan: Eu não tenho dúvida disso. 

 

Entrevistador: Na pesquisa eu levantei que alguns exércitos, como dos EUA e 

da França, fazem uma diferenciação entre os O Lig oriundos da Bda Av Ex 

daqueles oriundos dos BAvEx. O Sr acha que seria viável a implantação de 

algo do gênero na nossa Aviação? 

Gen Furlan: Eu não sei que tipo de diferença eles fazem lá, em que pese eu ter sido 

O Lig na ALAT durante 2 anos. Agora é evidente que se você vai utilizar um O Lig no 

nível Brigada, é evidente que um O Lig com o curso da ECEME seria melhor. Ele vai 

dominar os assuntos da Bda melhor, vai tratar com um E3 que talvez tenha feito 

ECEME com ele, então as mediações são muito mais facilitadas. O mesmo vale 

para o nível EsAO. Você, por exemplo, saindo aqui da EsAO, pode fazer o 

Avançado de Aviação e quando for para apoiar alguma unidade como O Lig, muito 
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provavelmente o S3 daquela OM será um contemporâneo seu de EsAO. Por isso é 

complicado você mandar um cara pra ser O Lig que não tenha feito EsAO. A 

maneira de falar, de planejar, a redação, leitura de calco, a mentalidade de montar 

uma operação, ele não está familiarizado. A diferenciação entre esses níveis é 

natural, mas vou insistir naquela ideia: de que adiante um O Lig na unidade que 

concorreu para o fracasso da operação? Ele tem que ser tão bem preparado e é tão 

importante quanto o O Lig da Brigada. Porque depois que acontece alguma coisa 

errada, não adianta saber de quem é a culpa. A missão não foi cumprida. Então a 

diferença maior que eu vejo entre o O Lig da Bda e o da unidade aérea é simples: 

são os cursos que ele tem. E é como seria pra qualquer outro tipo de O Lig: da 

Artilharia, da Força Aérea, da Guerra Eletrônica. Estamos falando de escalões cujos 

estados-maiores precisam de cursos específicos. Na Brigada ele precisa ter 

ECEME. 

 

Entrevistador: No CIAvEx tem se propagado uma ideia de posto mínimo para 

se enviar como O Lig, dependendo do escalão considerado. Como exemplo, 

para apoiar uma unidade iria um Ten com CPC, para apoiar uma Bda, iria um 

Cap com EsAO e para apoiar uma DE, um major.  

Gen Furlan: Eu não concordo muito com essa ideia. Acredito que isso seja uma 

divisão meramente didática, mas vamos analisar um caso de uma operação super 

complexa, muito importante. É o caso de se fazer isso? Você vai deixar o Ten, 

recém formado piloto de combate na operação e colocar aquele piloto mais 

experiente na coordenação. Isso é natural pra vida. 

 

Entrevistador: Eu levantei algumas capacidades pro O Lig em termos de 

planejamento, assessoramento e coordenação. O Sr concorda que é 

importante que o O Lig tenha de fato capacidades em termos de planejamento, 

ou a função dele diz mais respeito à viabilidade ou inviabilidade das missões? 

Gen Furlan: Se coloca no lugar da tropa terrestre. Chega um cara de macacão pra 

eles e eles sabem que aquele é o O Lig. Tudo que for de aviação vai cair nele. Ele 

vai ser ouvido com muita atenção, até o momento que ele falar uma besteira, 

quando ele perde a credibilidade. Aí nesse caso o Cmt da OM pega o telefone e liga 
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diretamente pro Cmt da unidade aérea. Se isso acontecer com você algum dia, troca 

o teu O Lig. 

 

Entrevistador: Com relação à coordenação das missões aéreas. Uma vez que a 

missão foi planejada e iniciou sua execução, o Sr acha que o O Lig possui 

também incumbências de coordenação para com esta missão ou isso passa a 

ser responsabilidade somente da unidade aérea? 

Gen Furlan: Você acabou de tocar num ponto fulcral: coordenação de missão. Hoje 

em dia, um General de 4 estrelas está vendo na tela dele coisa que o Cmt de 

pelotão pode ver. Quem vai coordenar esta missão? Isso não dá pra responder sem 

ter um quadro, sem ter uma situação geral, situação particular. Hoje, com o que eu vi 

de Centro de Operações, que pra mim atingiu o estado da arte, o Gen de 4 estrelas 

tem condições de comandar uma Seção. Ele pode pegar o rádio dele, intervir, dar 

ordem direta ao comandante da patrulha sobre o que fazer. Agora, se é o caso ele 

fazer, se não é o caso, se naquele momento sua ação foi necessária para o 

sucesso, sem o quadro geral não tem como responder essa questão. 

 

Entrevistador: Mas o senhor acha importante o O Lig ter a capacidade de 

intervir? Por exemplo, entrar na fonia e orientar a mudança de um ponto de 

pouso. 

Gen Furlan: Olha, o O Lig não comanda nada, tenho que frisar isso. Agora, se ele 

está do lado do comandante da operação e se ele precisar intervir, ai do O Lig se 

não estiver capacitado para entrar na fonia e fazer a intermediação com a aeronave. 

Aí ele acabou de entrar em colapso e deixou de cumprir a sua missão. 

 

Entrevistador: Quanto ao Estágio de O Lig Av Ex, não sei se foi o senhor quem 

o instituiu, mas o senhor acha que esse estágio deve continuar, deve ser 

redimensionado... 

Gen Furlan: Olha, esse estágio não fui eu quem o criou mas eu o achei uma 

excelente ideia e mandei prosseguir. Agora, ele foi criado para um momento, uma 

missão específica. Não precisa haver um Estágio de O Lig Av Ex pro cara ser O Lig, 

não é isso. Esse estágio dá a especificidade da missão. Ele é o ajuste fino da 

operação. Foi ministrado depois que já se havia diminuído muito o grau de incerteza 
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da operação, depois que já havia as diretrizes dos comandos militares de área com 

relação ao emprego da tropa. Ou seja, esse estágio não era pra formar o O Lig mas 

para ambientá-lo às características daquela missão específica. 

 

Entrevistador: Finalmente Gen, o senhor visualiza algum aspecto que possa 

melhorar, tanto na capacitação como no emprego do O Lig Av Ex? 

Gen Furlan: Olha, não tenho como te responder isso. Ele vai ter que melhorar em 

função de cada missão nova. Não tem como dizer que se ele fizer tal coisa está 

pronto para as outras missões. Isso é ilusório. O que posso te dizer é o que disse 

pra minha equipe na APA das olimpíadas: só faltou a gente coordenar uma missão 

em outro continente. O grau de preparação e de confiança que havia quando fomos 

cumprir a missão foi tamanho que todos nós concordamos com isso. Aí o O Lig ia ter 

que falar em outros idiomas. E isso é uma coisa que vocês me devem. Então posso 

destacar como melhoria para o O Lig isto: ser fluente em outros idiomas. 
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APÊNDICE B – Entrevista O Lig ALAT 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

 Esta entrevista tem por finalidade obter dados para Dissertação de Mestrado do Cap 

Cav Felipe Frydrych, da EsAO.  

 O trabalho versa sobre o tema: ATUAÇÃO DOS ELM LIG AV EX NO 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE MISSÕES AÉREAS NOS GRANDES 

EVENTOS. Inserido no tema encontra-se o problema que se pretende solucionar, descrito 

da seguinte forma: : Em que medida, as capacidades dos Elm Lig Av Ex destacados 

juntos aos CCOp durante os Grandes Eventos influenciam no emprego dos meios 

aéreos? 

 A fim de buscar respostas a este problema o senhor foi selecionado, para participar 

desta entrevista. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. A 

experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando 

com o aprimoramento das capacidades do Elm Lig Av Ex no planejamento e coordenação 

do emprego de meios aéreos, particularmente em ambiente interagências. Será importante 

e desejável que o senhor complemente, quando assim o desejar, com suas opiniões e 

experiências a respeito do tema e do problema. 

 A pesquisa tem por premissa que os Grandes Eventos estão enquadrados no rol das 

operações de Apoio a Órgão Governamental, de Não-Guerra, de Amplo Espectro e 

Interagências.  

 Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição através dos 

seguintes meios de comunicação: (21) 99207-2392; e-mail: felipe_frydrych@hotmail.com 
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PARTE 1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

1) Para uma melhor consolidação dos dados, solicitam-se as informações abaixo: 

Posto: Ten Cel  Nome: Marco Aurélio de Castro  OM: ALAT 

Principais funções desempenhadas relacionadas ao emprego da Aviação, principalmente na 

função de O Lig Av Ex. 

Oficial de ligação junto à 12ª Brigada de Infantaria Aeromóvel (Operação Agulhas Negras 

2006). 

 

PARTE 2 - O ELM LIG AV EX E SEU CORRELATO NA ALAT (FRANÇA) 

 De acordo com o previsto nos manuais de campanha e instruções provisórias do 

Exército Brasileiro, a Aviação do Exército, quando em operações, lança mão de 

Elementos/Oficiais de Ligação nos diversos escalões a qual ela estiver subordinada (ou em 

coordenação).  

 

1) Conforme a sua experiência como Oficial de Ligação do Exército na Aviação do 

Exército Francês, como ocorre na ALAT, em qualquer tipo de operação, a integração 

(coordenação/sincronização, etc.) com as tropas de superfície? Existe alguma função 

similar ao Elm Lig Av Ex na ALAT? 

Destacamento de Apoio Aeromóvel da 4ª Brigada Aerocombate é inserido na célula 

de operações dos postos de comando níveis 1, 2 e 3 ( Corpo de Exército, Divisão e 

Brigada), orientando o emprego dos meios aeromóveis. Ele participa do planejamento e 

contribui com a redação das ordens, sendo igualmente encarregado pelo correto emprego 

dos meios da ALAT, observando a coordenação e o controle do espaço aéreo. 

  

2) Na ALAT existe diferença entre o Elm Lig Av Ex e o O Lig Av Ex? Neste caso, quais 

seriam as suas principais características como composição e atribuições? 

Na França, o Destacamento de Apoio Aeromóvel, originário da 4ª Brigada 

Aerocombate, é composto por oficiais pilotos, oficiais controladores aéreos e oficiais 

gerentes de manutenção, tudo conforme a necessidade de assessoramento ao 

escalão enquadrante. O oficial controlador aéreo assessora as atividades de 

MCCEA, restando ao oficial piloto o apoio para o planejamento tático que envolve os 

Grupamentos Táticos Interarmas – GTIA e Grupamentos Aeromóveis reforçados. 

Dentre suas atribuições, destacam-se: a proposição de ordens e redação das 

mesmas, o acompanhamento da matriz de sincronização, o controle dos meios 

logisticos da ALAT, a prestação de contas das ações ao escalão superior e a 

preparação das ações futuras.  
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O Destacamento de Ligação, tem origem em um dos Regimentos de Helicopteros de 

Combate (RHC), sendo composto por um oficial piloto ou mais, conforme a necessidade. Ele 

faz a ligação com o escalão apoiado prestando assessoramento para o emprego dos meios 

aeromóveis. Ele assegura a ligação da GTIA ou SGTIA (GAM ou SGAM) com a unidade 

reforçada, optimizando o emprego dos meios aéreos. Quando ocorre uma operação 

conjunta, ele integra a célula de planejamento do exército no seio da Força Aérea 

Componente ou Força Naval Componentes (FAC ou FNC). Dentre suas missões principais, 

destacam-se: o aconselhamento dos comandantes de unidade, o gerenciamento das 

medidas de coordenação e controle, a ligação entre as unidades de aviação e as unidades 

apoiadas, a antecipação das necessidas logísticas e a prestação de contas ao escalão 

superior à medida que ações evoluem no campo de batalha. 

  

3) Como ocorre a capacitação (formação, especialização, adestramento, etc.) do 

pessoal que é destacado para compor o Elm Lig Av Ex na ALAT? 

O Destacamento de Apoio Aeromóvel é composto por pilotos que possuem 

Curso de Formação de Comandantes de Unidade (algo como o Curso de Piloto de 

Combate), o curso de Estado Maior ( algo como o Avançado de Aviação), e 

dependendo do nível da Grande Unidade apoiada, o curso da Escola de Guerra 

(equivalente à Escola de Comando e Estado Maior do EB); já o Destacamento de 

ligação, pelo nível apoiado, nao exige a presença de oficiais com a Escola de 

Guerra.  

Os oficiais controladores aéreos têm os cursos de formação e aperfeiçoamento para 

a atividade, além da experiência do controle de tráfego aéreo, o que permite o desconflito do 

espaço aéreo utilizado pelo exército. 

 Durante esta década, o Brasil sediou uma série de Grandes Eventos o que 

demandou um desdobramento muito grande de todas as forças de segurança, incluindo as 

Forças Armadas. Neste contexto interagências, a Aviação do Exército participou ativamente 

de todos os Eventos empregando seus meios aéreos e seu pessoal. 

  

4) Existe algum tipo de preparo específico que os integrantes da ALAT realizam a fim 

de serem empregados em missões interagências em território nacional? 

Não. Os helicópteros pertencentes à ALAT não estão sendo empregados na 

Operação Sentinela, a qual visa a segurança do território nacional face o terrorismo.  

As unidades estão sendo enquadradas no rodízio de tropas para o policiamento das 

cidades da mesma forma que as tropas de infantaria são empregadas. 
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PARTE 3 - CONCLUSÃO 

 As impressões que o senhor possua sobre a capacitação e atuação do Elm Lig Av Ex 

na ALAT são extremamente importantes no desenvolvimento deste trabalho. Caso o senhor 

deseje, utilize o espaço abaixo para exposição de experiências pessoais e comentários 

acerca do tema apresentado. 

Eu ainda não tive a oportunidade de acompanhar um exercício nível brigada ou 

divisão. Provavelmente no segundo semestre ocorrerão exercícios para a validação da 4ª 

Brigada Aerocombate, que começou a operar em 1° de julho de 2016. Caso ocorra o convite 

para os oficiais de ligação, creio que novas informações poderão ser adicionadas à sua 

pesquisa. 
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APÊNDICE C - Entrevista com Cmt e Ex-Cmt OM Av Ex 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

 Esta entrevista tem por finalidade obter dados para Dissertação de Mestrado do Cap 

Cav Felipe Frydrych, da EsAO.  

 O trabalho versa sobre o tema: ATUAÇÃO DOS ELM LIG AV EX NO 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE MISSÕES AÉREAS NOS GRANDES 

EVENTOS. Inserido no tema encontra-se o problema que se pretende solucionar, descrito 

da seguinte forma: Em que medida, as capacidades dos Elm Lig Av Ex destacados 

juntos aos CCOp durante os Grandes Eventos influenciam no emprego dos meios 

aéreos? 

 A fim de buscar respostas a este problema o senhor, por ter sido Cmt OM Av Ex 

durante os Grandes Eventos, foi selecionado para participar desta entrevista. Solicito-vos a 

gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. A experiência profissional do 

senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando com o aprimoramento das 

capacidades do Elm Lig Av Ex no planejamento e coordenação do emprego de meios 

aéreos, particularmente em ambiente interagências. Será importante e desejável que o 

senhor complemente, quando assim o desejar, com suas opiniões e experiências a respeito 

do tema e do problema. 

 A pesquisa tem por premissa que os Grandes Eventos estão enquadrados no rol das 

operações de Apoio a Órgão Governamental, de Não-Guerra, de Amplo Espectro e 

Interagências. Informo-vos que o sigilo das respostas será preservado. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição através dos 

seguintes meios de comunicação: (21) 99207-2392; e-mail: felipe_frydrych@hotmail.com 

 

PARTE 1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

1) Para uma melhor consolidação dos dados, solicitam-se as informações abaixo: 

Posto:_____ Nome:_____________________________________________________ 

OM que comandou em Grande Evento: _____________________________________ 

Grande Evento em que foi Cmt OM: ________________________________________ 
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PARTE 2 - PERFIL DO ELM LIG AV EX 

 De acordo com o previsto nos manuais de campanha e instruções provisórias do 

Exército Brasileiro, a Aviação do Exército, quando em operações, lança mão de 

Elementos/Oficiais de Ligação nos diversos escalões a qual ela estiver subordinada (ou em 

coordenação).  

1) O Sr como comandante de OM Av Ex durante os Grandes Eventos selecionou 

militares que desempenhariam esta função. Quais são os fatores que o senhor julga 

mais relevantes para esta seleção? Por que? 

Entrevistado Resposta 

1 Experiência na atividade aérea, pleno conhecimento das medidas de 
coordenação e controle do espaço aéreo, conhecimento das possibilidades 
e limitações dos meios aéreos a serem empregados, conhecimento das 
características operacionais dos órgãos apoiados e/ou que operarão 
conjuntamente, experiência anterior nas atividades de ligação e iniciativa. 
Tudo isso com vistas a permitir que o O Lig Av Ex possua o nível de 
conhecimento e liberdade de manobra que possibilite a ele mitigar na raiz 
possíveis problemas de emprego e coordenação dos meios Av Ex. 

2 Conhecimento tático e de emprego operacional de Aviação, 
preferencialmente, com curso Avançado de Aviação (A Av) e/ou Oficiais 
com EsAO, pois já têm experiência e conhecimento profissional para o 
desempenho da função.  

3 São eles, em ordem de importância: 
Capacitação - o militar tem que ter o curso para o qual ele vai 

assessorar.         
Comprometimento – o militar deve estar completamente 

envolvido e comprometido do os resultados e com as capacidades da 
nossa tropa. 

Disciplina intelectual – saber o tamanho de sua cadeira é 
fundamental. Ele não pode querer comandar o Btl. Para isso tem um Cmt. 

Experiência – o militar tem que possuir bagagem operacional, 
para bem assessorar e, inclusive ser realmente ouvido nos trabalhos de 
EM. 

Antiguidade – a antiguidade deve ser adequada ao nível de 
Centro de Operações que se apoiará. 

4 Sim, para cada sede onde o Btl foi empregado um Elm Lig da Av Ex foi 
destacado. [   ]. Nesta última, o Elm Lig da Av Ex era composto por 
militares do CAvEx, uma vez que o PC da Bda Av Ex era nesta sede. 
Necessidade de uma elevada Consciência Situacional e rápido 
assessoramento sobre o planejamento e emprego dos meios de Av Ex. 

 

2) Partindo da premissa de que a limitação de pessoal não seja relevante, qual seria, 

na opinião do senhor, o perfil ideal de militares para comporem o Elm Lig Av Ex, em 

termos de especialização, experiência profissional, habilitações, cursos, posto, A/Q/S, 

etc? 

Entrevistado Resposta 

1 Oficiais selecionados no seguinte universo: possuidores do Curso de Piloto 
de Combate, experientes (pelo menos PO), antigos (no mínimo capitão 
aperfeiçoado) e, preferencialmente, possuidores do Curso Avançado de 
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Aviação. 

2 Capitães e Of Superiores com EsAO e A Av   

3 Deveriam ser: 
Pilotos (por vezes são solicitadas missões e/ou feitos 

questionamentos que são inerentes ao metier de pilotagem; 
Curso de Piloto de combate (para apoios nível Btl) e Avançado de 

Av (para apoios a partir do nível Brigada) 
Preferencialmente Of superiores (no caso de grandes eventos) 
Experiência profissional (pelo menos 5 anos na atividade de 

pilotagem)  

4 Uma mescla entre pilotos, gerentes e especialistas de apoio 
(SAR/Meteoro/AIS). Todos com elevada experiência profissional e antigos 
o suficiente para poderem interagir no ambiente de um COp (Maj/ST/1SGT) 

 

3) O novo QCP dos BAvEx e a IP 1-20 "O Esquadrão de Aviação do Exército" preveem 

a existência de 2 militares como O Lig Av Ex. Como o senhor visualiza a preparação e 

o emprego destes militares em operações interagências? 

Entrevistado Resposta 

1 Sim, sem dúvida, mas dentro do CCOp que coordene a operação. 

2 No mínimo, capitães com o CPC e preferencialmente A Av. 

3 Primeiramente cabe esclarecer em qual nível estes O Lig deverão atuar. 
Um O Lig “orgânico do Btl” serve para, grosso modo, apoiar o 

Batalhão quando este desdobra suas SU em apoio a F Spf. Ex: Um Btl 
AvEx está subordinado a uma DE e o Btl passa uma SU ao Controle 
Operacional de uma Bda para determinada missão. O Olig “orgânico do Btl” 
é que deverá estar no PC da Bda.  
 Caso o Btl esteja desdobrado em proveito da Bda AvEx (Grandes 
Eventos), quem deve prover o escalão apoiado com Elementos de Ligação 
deverá ser a Bda. Ressalto que quanto mais elevado o nível, maior será a 
estrutura do Elm AvEx, por conta do aumento de coordenações. 
 Dito isso, acredito que a simples capacitação (cursos), a 
reciclagem anual (Ex: O CIAvEx disponibilizaria na rede palestras 
informativas sobre o que mudou de um ano para o outro, a ciência seria 
obrigatória para aqueles que possuem o curso. Desta maneira todos 
estariam “em dia” com as matérias) e a capacitação especifica, para 
aqueles que iriam trabalhar diretamente no evento, com as especificidades 
do mesmo) 

4 O dia-a-dia da AvEx e a multiplicidade das nossas missões já prepara o 
nosso pessoal para as Op Interagências. O emprego da Av Ex em 
Operações Interagências deve, sempre que possível, prever e dotar o COp 
com Elm Av Ex 

 

4) Durante os Grandes Eventos, em virtude da grande demanda de pessoal, em 

algumas ocasiões, foram designados militares de outras OM para comporem o Elm 

Lig Av Ex da tropa apoiada pela aviação. No seu ponto de vista, isso acarretou alguma 

dificuldade ao planejamento e/ou coordenação das missões aéreas em sua OM?  

Entrevistado Resposta 

1 Em minha OM essa designação não ocorreu, mas, se tivesse ocorrido, com 
certeza teria demandado uma maior preparação dos Elm Lig Av Ex para 
ambientá-los às peculiaridades de emprego da OM. 
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2 O Lig Av Ex que tenha os requisitos necessários, mesmo sendo de outra 
OM AvEx, não trará dificuldades de planejamento/coordenação . 

3 Consoante com o que disse na questão acima depende qual o nível em 
que se está trabalhando. No caso da Copa do Mundo, os O Lig deveriam 
ser fornecidos pela AvEx, e não pelo Btl. Entretanto mesmo contando com 
o efetivo AvEx, os especialistas com AAv são poucos, tendo que ser 
empregados gerentes e capitães.  
Os gerentes empregados deixaram a desejar, pois apesar de terem 
experiência em AvEx e terem a “teoria” das operações, não tinham a 
prática das mesmas.  

4 Não 

 

5) Conforme os manuais de campanha e a prática recorrente na Av Ex, o O Lig Av Ex 

possui uma dupla atuação, ora atuando em prol da Av Ex, ora em prol do escalão 

enquadrante (CDA, CDS, CGDA, etc.). O senhor concorda com esta afirmação? No 

ponto de vista do senhor, isto traz algum impacto (positivo ou negativo) às operações 

aéreas/aeromóveis? 

Entrevistado Resposta 

1 Não vejo dessa maneira. Em minha opinião, o emprego sempre é em 
benefício da OM Av Ex empregada, visando maximizar os efeitos do 
emprego da mesma. Mesmo na hipótese do O Lig Av Ex ser empregado, 
momentaneamente, em atividades de planejamento (ou ligação) que não 
estejam diretamente relacionadas ao emprego imediato da Av Ex, ele o faz 
com os olhos e a atenção voltados para um possível emprego futuro dos 
meios aéreos, visando facilitá-lo por meio de assessoramentos pertinentes. 
Qualquer emprego em que esse princípio não seja aplicável deverá ser 
considerado desvio de função e deverá ser reportado ao Cmt do Esc Av Ex 
presente que medidas adequadas sejam tomadas. 

2 Concordo, pois ele precisa desempenhar esse duplo papel, ora informando 
ao Esc Enquadrante as capacidades/possibilidades da Av Ex, ora levando 
as necessidades do Esc Sup a OM Av Ex, impactando de forma positiva as 
operações.  

3 A função do O Lig é clara. Ele é um oficial (ou Elm) de ligação entre o 

escalão enquadrante e a OM AvEx considerada. Deve ser profundo 
conhecedor do conceito das operações e NÃO substitui o Cmt OM. Tanto a 
OMAvEx quanto o O Lig trabalham em prol do escalão enquadrante. 
Dentro do Centro de Operações ele trabalha, sob a orientação do Cmt Btl, 
para viabilizar as coordenações necessárias. O que ele faz “em prol” da 
AvEx é ser os olhos e ouvidos do Cmt da OMAvEx, para que este possa 
orientar o seu trabalho. Cabe ressaltar que os planejamentos e decisões 
são de responsabilidade do Cmt, e não do O Lig. 

4 Ele está lá para ser o Esc Av Ex que apoia fisicamente representado.  
Assessorar o Cmt da Op, seu EM e se ligar constantemente com o Cmt da 
Fr Av Ex. Não vejo problema, exige muita iniciativa e comprometimento.  
O aspecto negativo sobressai quando temos poucos militares na célula, o 
que pode afetar as operações. 

 

6) Em uma escala de 1 a 10, qual a relevância que o senhor atribui ao O Lig Av Ex para 

a efetividade no emprego dos meios aéreos? Por que? 

Entrevistado Resposta 

1 Essa nota pode variar de acordo com a complexidade da operação. 
Operações mais simples, com emprego de pequenas frações (Seç ou Pel), 
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nas quais o Cmdo ou Coord da operação esteja junto aos meios aéreos, 
podem prescindir desse oficial, cujas funções seriam designadas pelo 
próprio Cmt da Fração. Á medida em que essa complexidade cresce e que 
os atores de C2 da operação se afastam fisicamente dos meios aéreos, 
essa nota também crescerá, ao ponto de atingir o valor 10 em operações 
similares à do emprego do CAvEx nos JO Rio 2016. 

2 9- pois seu conhecimento da doutrina e das possibilidades de emprego 
facilitará a condução das operações.  

3 10.  
Sem o O Lig, quem deveria estar junto ao PC do Cmdo enquadrante seria 
o Cmt OM. 
Apesar de, teoricamente, o PC AvEx estar próximo do Escalão 
enquadrante, ele libera o Cmt e seu EM para poder conduzir as operações 
que já foram planejadas. Por ter contato privilegiado com outros órgãos, 
possibilita a vital coordenação para que a missão possa vir a termo. 

4 10. Fundamental o assessoramento direto, a agilidade e a tranquilidade 
que uma boa equipe de O Lig dá ao Cmt de uma Fr Av Ex. Deixa este mais 
voltado para a execução e livre de coordenações extras. 

  

7) O trabalho que gerou esta entrevista visa analisar as atuais capacidades dos Elm 

Lig Av Ex em termo de planejamento, coordenação e assessoramento. Para 

delimitação, foram elencados como indicadores das capacidades:  

atuais 
capacidades 
do Elm Lig Av 

Ex 

planejamento 
das missões aéreas 

do funcionamento do Elm Lig Av Ex no CCOp 

coordenação 

Com os OSP 

Do espaço aéreo 

Com a FAB 

Com o Cmdo EB em presença 

Com os demais integrantes do CCOp 

assessoramento ao Ch CCOp 
 Com base nas capacidades acima descritas, como o senhor avalia o desempenho 

dos O Lig Av Ex?  

Entrevistado Resposta 

1 Julgo que, atualmente, o desempenho dos O Lig Av Ex está aquém do 
desejável. Essas capacidades necessárias, listadas no quadro anterior, 
não estão plenamente obtidas devido, dentre outros fatores, a deficiências 
de material (necessário aos Elm Lig Av Ex), de pessoal (capacitação e 
existência) e de cultura de emprego. 

2 Acredito que eles tem desempenhado um relevante papel na coordenação 
e execução das operações, sejam singulares, combinadas ou 
interagencias.  

3 O O Lig não planeja. Isso é responsabilidade do Cmt da OM AvEx. Ele faz 
as coordenações necessárias para que aquilo que foi planejado possa sair 
sem conflito, sobretudo de espaço aéreo. 
O assessoramento ao Ch CCOp deve ser no nível técnico (o que podemos 
e o que não podemos tecnicamente por conta da Anv, trip, etc). Qualquer 
outro assessoramento deve ser solicitado ao Cmdo da OMAvEx (logístico, 
operacional – quais missões a serem cumpridas, etc)  

4 O planejamento das missões aéreas é da Fr e não do Elm Lig Av Ex  
O seu desempenho é importante para o sucesso da missão 
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8) Quais aspectos o senhor julga serem importantes para o incremento destas 

capacidades dos Elm Lig Av Ex? 

Entrevistado Resposta 

1 - Regulamentação mais ampla acerca da atividade (atualmente a IP 1-20, 
já desatualizada em vários aspectos, ressalte-se, trata superficialmente do 
emprego dos Elm Lig Av Ex, chamados lá de EAvEx), por meio da criação 
de um Caderno de Instrução. 
- Capacitação de um maior número de oficiais no Curso Avcd Av e 
alteração do referido curso, com a inserção de uma fase (ou unidade 
didática) voltada especificamente para essa função. 
- Como alternativa ao item anterior, poder-se-ia criar no CIAvEx um estágio 
EAD, sob supervisão do CAvEx, para a capacitação dos O Lig Av Ex e dos 
integrantes dos Elm Lig Av Ex. 
- Definição de conteúdo e confecção de uma canastra do Elm Lig Av Ex, 
que contenha todo o material necessário para o desempenho da missão. 

2 Experiência em operações aeromóveis e conhecimento de emprego e 
doutrina. 

3 Saber o tamanho da sua cadeira é importantíssimo. 
Depois disso, coordenação com a FAB, pois é o ponto mais sensível das 
operações. A falta do pleno conhecimento do funcionamento da FAB e das 
suas coordenações faz com que, quase sempre, façamos as coisas da 
maneira deles. 
Outro ponto que vale a pena ser tocado no trabalho do O Lig é a 
permanência na função. A grande rotatividade por vezes imposta por conta 
da extensão da missão prejudica sobremaneira as coordenações. 

4 Prática da atividade, nos Cursos do CIAvEx, coordenados pelo CAvEx 
(antes de atividades de vulto) e no âmbito das OM. 

 

9) Dos ensinamentos colhidos nos Grandes Eventos, o senhor acredita que existam 

outras capacidades que não estão acima listadas, as quais sejam fundamentais aos 

Elm Lig Av Ex para um melhor emprego dos meios aéreos? 

Entrevistado Resposta 

1 Não. 

2 Entendo que os cursos da Av Ex capacitam adequadamente os O 
Lig Av Ex, considero importante atuarem nessa função nas diversas 
operações, a partir do posto de capitão, a fim de ganharem 
experiência, não se restringindo apenas ao emprego tático, ou seja, 
o voo operacional.  

3 Reforço a questão que o O Lig NÃO substitui o Cmt. Ele não pode 
ser o assessor AvEx para o CDA ou congênere e muito menos 
planejar em seu lugar. 
Ele é um facilitador de ambos os lados e não um “prejudicador”. Por 
experiência, tive contratempos com pessoas que não estavam 
comprometidas com a manobra, com pessoas que não tinham o 
conhecimento e a experiência necessária (gerente) e com militares 
de queriam comandar o Btl. Todos foram substituídos. 

4 Excelente relacionamento interpessoal, iniciativa e conhecimento 
técnico-profissional 
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PARTE 3 - CONCLUSÃO 

 As impressões que o senhor possua sobre a capacitação e atuação do Elm Lig Av Ex 

para operação em ambiente interagências, tomando como referência o ocorrido nos 

Grandes Eventos, são extremamente importantes no desenvolvimento deste trabalho. Caso 

o senhor deseje, utilize o espaço abaixo para exposição de experiências pessoais e 

comentários acerca do tema apresentado. 

Entrevistado Resposta 

1 É essencial que o O Lig Av Ex seja dotado de iniciativa e disciplina 
intelectual em altos níveis. É necessário, ainda, que tenha amplo 
conhecimento de toda a operação, de todas as capacidades e limitações 
da fração Av Ex e, principalmente, da Intenção do Cmt da fração Av Ex 
enquadrante. O mesmo deve compreender que sua função é de 
interlocutor e facilitador do assessoramento, mas que, de fato, o assessor 
Av Ex será sempre o Cmt da fração empregada. 

2 Considero que a atuação dos O Lig Av Ex, nos diversos níveis, foi 
fundamental para o sucesso das operações nos Grandes Eventos, pois o  
O Lig com sua experiência e conhecimento, atua decisivamente na 
coordenação, podendo interferir na manobra, por meio de seu 
assessoramento, quando necessário. 

3 Como falei ao longo do questionário, o O Lig trabalha em prol da missão do 
Escalão enquadrante. Ele não deve se considerar um elemento daquele 
EM. Ele faz parte da OMAvEx. Ele orienta o emprego da AvEx no comando 
enquadrante, entretanto quem planeja é o Cmt AvEx. 
Normalmente o Escalão enquadrante, pela facilidade, vai solicitar a ele que 
defina a missão. A ele cabe a disciplina intelectual para saber até onde 
deve assessorar. 
Durante a copa do mundo tive inúmeras experiências de todos os casos. O 
que ficou bem claro que o perfil ideal é o major, experiente em ser Olig 
(nivel batalhão), com vivência em AvEx, com a parte de conhecimentos do 
Avançado em dia (sobretudo FAB). Ele deve, como dito anteriormente, 
coordenar e harmonizar para que todas as ações saiam a contento. Ele 
não deve decidir e sim assessorar o escalão enquadrante. 
Por vezes o CDA queria ele decidisse o emprego e ele, acertadamente 
solicitava o posicionamento do Cmdo OMAvEx. Normalmente ele, de posse 
das orientações, já começava a realizar as coordenações necessárias, 
enquanto o Cmt OM AvEx cerrava no PC do CDA para realizar o 
planejamento necessário. 

4  

 

 

OBRIGADO PELA CONTRIBUIÇÃO! 

AVIAÇÃO! SELVA! PANTANAL! 
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APÊNDICE D – Pré-Teste Questionário 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 

 

 Este pré-teste de questionário tem por finalidade validar este instrumento de 

pesquisa a ser utilizado na Dissertação de Mestrado do Cap Cav Felipe Frydrych, da EsAO. 

Com o pré-teste, este pesquisador deseja verificar a clareza das perguntas, a correção 

gramatical e a coerência das opções de resposta. Para isso, solicito que o senhor preencha 

os quadros à direita ou abaixo de cada bloco de respostas indicando eventuais falhas no 

espaço correspondente. O senhor não precisa se identificar ou responder ao questionário 

propriamente dito. Finalmente, para fins de estimativa, solicito que o senhor cronometre o 

tempo dispendido para a solução e escreva ao término no canto superior direito desta folha. 

O trabalho versa sobre o tema: ATUAÇÃO DOS ELM LIG AV EX NO 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE MISSÕES AÉREAS NOS GRANDES 

EVENTOS. Inserido no tema encontra-se o problema que se pretende solucionar, descrito 

da seguinte forma: Em que medida, as atuais capacidades dos Elm Lig Av Ex 

destacados juntos aos CCOp durante os Grandes Eventos influenciam no emprego 

dos meios aéreos? 

 A fim de buscar respostas a este problema o senhor foi selecionado, dentro de um 

amplo universo, para responder às perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 

respondê-lo o mais completamente possível. A experiência profissional do senhor irá 

contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando com o aprimoramento das 

capacidades do Elm Lig Av Ex no planejamento e coordenação do emprego de meios 

aéreos, particularmente em ambiente interagências. Será importante e desejável que o 

senhor complemente, quando assim o desejar, com suas opiniões e experiências a respeito 

do tema e do problema. 

 A pesquisa tem por premissa que os Grandes Eventos estão enquadrados no rol das 

operações de Apoio a Órgão Governamental, de Não-Guerra, de Amplo Espectro e 

Interagências. Ela está dividida em quatro partes, contém 37 perguntas objetivas e o 

tempo estimado para o preenchimento da pesquisa é de 20 minutos.  
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PARTE 1 - PERFIL DO O LIG AV EX 
Nome: ________________________ Posto: _________  OM atual: ___________ 
1) Qual era o seu posto quando foi O Lig em Grande Evento pela última vez?         

(   ) 1º Ten/Cap não aperfeiçoado 

(   ) Cap aperfeiçoado   

(   ) Of Superior QSG 

(   ) Of Superior QEMA 

 

 

2) Em quais dos Grandes Eventos o senhor atuou como O Lig? (marque mais de um 

se for o caso) 

(   ) Rio +20   

(   ) Copa das Confederações   

(   ) Copa do Mundo   

(   ) Jogos Olímpicos  

(   ) outros 

 

3) Quantas vezes o senhor já havia atuado como O Lig em outras operações ou 

exercícios que não nos Grandes Eventos? 

(   ) Nenhuma vez  

(   ) Uma a duas vezes 

(   ) Três a quatro vezes 

(   ) Cinco ou seis vezes 

(   ) Sete ou mais vezes 

 

4) Qual foi o critério mais importante que o senhor julga ter sido levado em 

consideração para ser selecionado para ser O Lig? 

(   ) qualificação que possuía  

(   ) função que desempenhava na OM 

(   ) falta de efetivo   

(   ) voluntariado  

(   ) não seria empregado em outra  

atividade na operação referida 

 

5) Quando o senhor exerceu a função de O Lig possuía qual especialização? 

(   ) piloto sem CPC  

(   ) piloto com CPC  

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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(   ) piloto com avançado de aviação 

(   ) gerente sem avançado de aviação   

(   ) gerente com avançado de aviação   

(   ) não especialista em aviação  

 

 

PARTE 2 - FATORES GERADORES DE CAPACIDADES DO ELM LIG AV EX 

Nesta seção serão analisados cinco fatores geradores de capacidades, conforme consta no 

EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre, a saber: Doutrina, Adestramento, Material, 

Educação e Pessoal. 

 

6) Quanto à doutrina de emprego do O Lig Av Ex, assinale quais manuais o senhor 

utilizou como base para o desempenho da função (assinale mais de um se for o caso): 

(   ) EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da  

Força Terrestre 

(   ) IP 1-1 Emprego da Aviação do Exército 

(   ) IP 1-20 O Esquadrão de Aviação do  

Exército 

(   ) IP 1-30 A Brigada de Aviação do Exército 

(   ) nenhum dos citados acima 

(   ) outros_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

7) Antes do desempenho propriamente dito da função de O Lig, de que forma o 

senhor tomou conhecimento das lições aprendidas pelos O Lig empregados em 

Grandes Eventos anteriores? 

(   ) através de documentação oficial 

(   ) através de orientação formal pelo comandante de OM 

(   ) através de contato informal com os próprios militares 

(   ) não tomou conhecimento 

(   ) outras formas_______________________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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8) Segundo os manuais EB20-10.214 (Vetores Aéreos da Força Terrestre) e o C101-5 

(Estado Maior e Ordens), assinale quais das tarefas listadas abaixo, as que o senhor 

desempenhou na função de O Lig : (marque mais de uma se for o caso) 

(   ) Supervisão das operações aéreas  

(   ) participação da célula de Movimento e Manobra da tropa Spf enquadrante (CDA, CDS, 

etc) 

(   ) coordenação do espaço aéreo (quanto a DAAAe)     

(   ) ligações com a U Aé de origem  

(   ) seleção de alvos (pontos de pouso e/ou áreas de interesse)  

(   ) assessoramento para emprego da AvEx  

(   ) coordenação tática da Op Aé (intervenção na fonia com Anv quando necessário) 

(   ) confecção do mapa de situação (Anv, HV, tripulações, equipamentos, etc.) 

(   ) confecção de relatórios 

 

 

 

 

 

 

9) O senhor, no desempenho da função de O Lig, realizou quais outras tarefas, 

diferentes das citadas na questão anterior? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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10) Assinale de que formas o senhor realizou treinamentos para o desempenho da 

função de O Lig (marque mais de uma, se for o caso): 

(   ) Estágio de O Lig do CAvEx  

(   ) Leitura individual dos manuais 

(   ) Exercício no terreno na função de O Lig 

(   ) Briefing antes da ida para a missão 

(   ) Briefing com outro militar que desempenhou a função 

(   ) Execução rotineira de missões aéreas no Btl 

(   ) Nenhuma das citadas acima 

(   ) outras ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

11) Assinale quais materiais/equipamentos o senhor julga imprescindíveis para o O 

Lig desempenhar sua missão: (marque mais de uma, se for o caso) 

(   ) celular funcional       

(   ) rádio terra-avião 

(   ) laptop com acesso à Intravex e sistemas 

(   ) viatura com motorista 

(   ) ordem de operações da Av Ex com anexos 

(   ) memento de Comunicação Social e Gerenciamento de Crises 

(  ) anexo de inteligência com lista de pontos de pouso e áreas de sobrevoo desaconselhado 

(   ) calco com Medidas de Coordenação do Espaço Aéreo 

(   ) outros ____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

12) Qual especialização mínima o senhor julga necessária ao militar para que 

desempenhe a função de O Lig em ambiente interagências (Grandes Eventos)? 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 



153 

 

 
 

(   ) Curso de piloto de aeronaves 

(   ) Curso de piloto de combate  

(   ) Cursos de gerência de aviação 

(   ) Curso avançado de aviação (pilotos ou gerentes) 

(   ) Formação de oficiais (AMAN) - não especialista 

(   ) Aperfeiçoamento de oficiais (EsAO) - não especialista 

(   ) Curso de comando e estado maior (ECEME) - não especialista 

(   ) outra_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

13) Quais os conhecimentos mínimos o senhor julga serem imprescindíveis ao O Lig 

para atuação em Grandes Eventos? (marque mais de um se for o caso) 

(   ) medidas de coordenação do espaço aéreo 

(   ) possibilidades e limitações das Anv empregadas 

(   ) planejamento de operações aeromóveis 

(   ) processo de seleção de alvos 

(   ) emprego do Sistema Olho da Águia 

(   ) fonia aeronáutica 

(   ) meteorologia 

(   ) planejamento de operações terrestres 

(   ) sistemas informacionais da AvEx (Apoio à decisão, SisManut, SisAvex, SisHV, etc.) 

(   ) outros ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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14) Pela experiência do senhor nos grandes eventos, e considerando a doutrina 

vigente, qual a constituição ideal do Elm Lig Av Ex a ser destacado para um CCOp 

nível DE, considerando um regime de trabalho de até 12 horas por dia? 

(   ) Somente 1 O Lig Av Ex 

(   ) 2 O Lig Av Ex (em sistema de rodízio) 

(   ) 1 O Lig Av Ex e 1 sgt auxiliar 

(   ) 2 O Lig Av Ex e 2 sgt auxiliares (em sistema de rodízio) 

(   ) outra constituição __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

15) Na sua opinião, qual a constituição ideal do Elm Lig Av Ex a ser destacado para 

um CCOp nível DE, considerando um regime de trabalho de 24 horas por dia? 

(   ) Somente 1 O Lig Av Ex 

(   ) 2 O Lig Av Ex (em sistema de rodízio) 

(   ) 1 O Lig Av Ex, 1 sgt auxiliar 

(   ) 2 O Lig Av Ex e 2 sgt auxiliares (em sistema de rodízio) 

(   ) outra constituição ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

16) Quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou no desempenho da 

função de O Lig? Assinale mais de uma, se for o caso. 

(   ) Operações com emprego do Olho da Águia ou similares 

(   ) Operação com VANT e/ou SARP (do EB ou não) 

(   ) Coordenação direta com aeronave na fonia 

(   ) Aprovação de autorização de voo junto ao COMDABRA 

(   ) assessoramento para o planejamento do emprego da Av Ex 

(   ) lidar com elementos de outras agências 

(   ) outras ___________________________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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17) Considerando todos os fatores geradores de capacidades em estudo (doutrina, 

adestramento, material, educação e pessoal), durante o transcorrer da operação, o 

senhor passou por alguma situação para a qual não tivesse sido preparado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso positivo, dê maiores detalhes 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

PARTE 3 - CAPACIDADES DO O LIG AV EX 

Estas capacidades são um amálgama entre a doutrina vigente e o praticado por militares 

durante os Grandes Eventos. Serão analisadas em termos de planejamento, coordenação e 

assessoramento, levando-se em conta os fatores geradores de capacidades (doutrina, 

adestramento, material, educação e pessoal). 

18) Como o senhor avalia a capacitação do O Lig para o planejamento de missões 

aéreas demandadas pelos CCOp? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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19) Como o senhor avalia a capacitação do O Lig para o planejamento do 

funcionamento do Elm Av Ex no CCOp? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

20) Como o senhor avalia a capacitação do O Lig com relação à coordenação entre os 

meios da Av Ex e com os Órgãos de Segurança Pública? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

21) Como o senhor avalia a capacitação do O Lig com relação à coordenação do 

espaço aéreo? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

22) Como o senhor avalia a capacitação do O Lig com relação à coordenação entre os 

meios da Av Ex e elementos da Força Aérea? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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23) Como o senhor avalia a capacitação do O Lig com relação à coordenação entre os 

meios da Av Ex e outras tropas do EB em presença? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

24) Como o senhor avalia a capacitação do O Lig com relação à coordenação com os 

demais elementos do CCOp? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

25) Como o senhor avalia a capacitação do O Lig com relação ao assessoramento ao 

chefe do CCOp sobre o emprego de meios aéreos? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

26) Conforme sua experiência, há alguma capacidade, em termos de planejamento, 

coordenação e assessoramento, que seja fundamental ao O Lig para o desempenho 

de sua função, que não tenha sido abordada nas perguntas anteriores? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso positivo, dê maiores detalhes 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4 - EMPREGO DOS MEIOS AÉREOS 

27) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos nas missões eventuais de Transporte de Feridos? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

28) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos nas missões eventuais de Resgate? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

29) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão tática de Reconhecimento Aéreo? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

 

 

30) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão tática de Imageamento Aéreo? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

31) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão tática de Contraterrorismo? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

32) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão tática de Escolta Aérea? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

33) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão de Transporte de tropa? 

(   ) excelente 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

34) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão de Transporte de autoridades? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

PARTE 5 - AMBIENTE INTERAGÊNCIAS 

35) Quando operando nos CCOp, o senhor travou contato com elementos de outras 

agências, tais como Órgãos de Segurança Pública, ONG, agências governamentais, 

etc?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

 

Caso positivo houve algum tipo de requisição direta destas agências para o emprego 

da AvEx ou para assessoramento quanto ao emprego de meios aéreos? 

(   ) Sim    

(   ) não  

 

 

 

 

36) O senhor já havia trabalhado em alguma operação interagências, mesmo que em 

outra função? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 



161 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

37) Na opinião do senhor, seria interessante algum tipo de preparo específico para o 

O Lig desempenhar sua função, considerando as peculiaridades do ambiente 

interagências? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso positivo, dê exemplos 

 

 

Use este espaço caso o senhor deseje agregar algum conhecimento ou experiência 

julgados úteis para este pesquisador na solução do problema: "Em que medida, as 

atuais capacidades dos Elm Lig Av Ex destacados juntos aos CCOp durante os 

Grandes Eventos influenciam no emprego dos meios aéreos?" 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBRIGADO PELA CONTRIBUIÇÃO!  

AVIAÇÃO! SELVA! PANTANAL! 

 

 

  

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A pergunta está bem formulada?  (   ) Sim (   ) Não 
As opções de resposta são suficientes?  (   ) Sim (   ) Não 
Há erros de português?   (   ) Sim (   ) Não 
Sugestões: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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APÊNDICE E – Questionário aos O Lig Av Ex 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 

 

 Este questionário tem por finalidade obter dados para Dissertação de Mestrado do 

Cap Cav Felipe Frydrych, da EsAO.  

 O trabalho versa sobre o tema: ATUAÇÃO DOS ELM LIG AV EX NO 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE MISSÕES AÉREAS NOS GRANDES 

EVENTOS. Inserido no tema encontra-se o problema que se pretende solucionar, descrito 

da seguinte forma: Em que medida, as atuais capacidades dos Elm Lig Av Ex 

destacados juntos aos CCOp durante os Grandes Eventos influenciam no emprego 

dos meios aéreos? 

 A fim de buscar respostas a este problema o senhor foi selecionado, dentro de um 

amplo universo, para responder às perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 

respondê-lo o mais completamente possível. A experiência profissional do senhor irá 

contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando com o aprimoramento das 

capacidades do Elm Lig Av Ex no planejamento e coordenação do emprego de meios 

aéreos, particularmente em ambiente interagências. Será importante e desejável que o 

senhor complemente, quando assim o desejar, com suas opiniões e experiências a respeito 

do tema e do problema. 

 A pesquisa tem por premissa que os Grandes Eventos estão enquadrados no rol das 

operações de Apoio a Órgão Governamental, de Não-Guerra, de Amplo Espectro e 

Interagências. Ela está dividida em quatro partes, contém 37 perguntas objetivas e o 

tempo estimado para o preenchimento da pesquisa é de 20 minutos. O sigilo das respostas 

será preservado. 

Finalmente, reitero a importância de sua participação para a validação da pesquisa 

de campo. Com ela espera-se contribuir para o aprimoramento das capacidades da nossa 

Aviação, tornando-a cada vez mais um fator decisivo para as operações militares. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição através dos 

seguintes meios de comunicação: (21) 99207-2392; e-mail: felipe_frydrych@hotmail.com 
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PARTE 1 - PERFIL DO O LIG AV EX 

Nome: ________________________ Posto: _________  OM atual: ___________ 
1) Em quais dos Grandes Eventos o senhor atuou como O Lig? (marque mais de um 

se for o caso) 

(   ) Rio +20 

(   ) Copa das Confederações 

(   ) Jornada Mundial da Juventude/Op Papa   

(   ) Copa do Mundo   

(   ) Jogos Olímpicos  

(   ) outros ____________________________________________________________ 

 

2) Qual era o seu posto quando foi O Lig em Grande Evento pela última vez?         

(   ) 1º Ten/Cap não aperfeiçoado 

(   ) Cap aperfeiçoado   

(   ) Of Superior QSG 

(   ) Of Superior QEMA 

 

3) Quantas vezes o senhor já havia atuado como O Lig em outras operações ou 

exercícios que não nos Grandes Eventos? 

(   ) Nenhuma vez  

(   ) Uma a duas vezes 

(   ) Três a quatro vezes 

(   ) Cinco ou seis vezes 

(   ) Sete ou mais vezes 

 

4) Qual foi o critério mais importante que o senhor julga ter sido levado em 

consideração para ser selecionado para ser O Lig? 

(   ) qualificação que possuía  

(   ) função que desempenhava na OM 

(   ) falta de efetivo   

(   ) voluntariado  

(   ) não seria empregado em outra atividade na operação referida 

(   ) Antiguidade 

 

5) Quando o senhor exerceu a função de O Lig possuía qual especialização? 

(   ) Piloto sem CPC  

(   ) Piloto com CPC sem EsAO 



164 

 

 
 

(   ) Piloto com CPC e EsAO  

(   ) Piloto com avançado de aviação 

(   ) Gerente sem EsAO 

(   ) Gerente com EsAO   

(   ) Gerente com avançado de aviação   

(   ) Outros_______________________________  

 

PARTE 2 - FATORES GERADORES DE CAPACIDADES DO ELM LIG AV EX 

Nesta seção serão analisados cinco fatores geradores de capacidades, conforme consta no 

EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre, a saber: Doutrina, Adestramento, Material, 

Educação e Pessoal. 

 

6) Quanto à doutrina de emprego do O Lig Av Ex, assinale quais manuais o senhor 

utilizou como base para o desempenho da função (assinale mais de um se for o caso): 

(   ) EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre 

(   ) IP 1-1 Emprego da Aviação do Exército 

(   ) IP 1-20 O Esquadrão de Aviação do Exército 

(   ) IP 1-30 A Brigada de Aviação do Exército 

(   ) Nenhum dos citados acima 

(   ) outros_____________________________________________________________ 

 

7) Antes do desempenho propriamente dito da função de O Lig, de que forma o 

senhor tomou conhecimento das lições aprendidas pelos O Lig empregados em 

Grandes Eventos anteriores? (marque mais de uma se for o caso) 

(   ) Através de documentação oficial 

(   ) Através de orientação formal pelo comandante de OM 

(   ) Através de contato informal com os próprios militares 

(   ) Não tomou conhecimento 

(   ) Outras formas______________________________________________________ 

 

8) Segundo a doutrina vigente, assinale quais das tarefas listadas abaixo que o 

senhor desempenhou na função de O Lig : (marque mais de uma se for o caso) 

(   ) Supervisão das operações aéreas  

(   ) Participação da célula de Movimento e Manobra da tropa Spf enquadrante (CDA, CDS, 

etc) 

(   ) Coordenação do espaço aéreo (quanto a DAAAe e autorização de voo)     
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(   ) Ligações com a U Ae de origem  

(   ) Seleção de alvos (pontos de pouso e/ou áreas de interesse)  

(   ) Assessoramento para emprego da AvEx  

(   ) Coordenação tática da Op Ae (intervenção na fonia com Anv quando necessário) 

(   ) Confecção do mapa de situação (Anv, HV, tripulações, equipamentos, etc.) 

(   ) Confecção de relatórios 

 

9) O senhor, no desempenho da função de O Lig, realizou quais outras tarefas, 

diferentes das citadas na questão anterior? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10) Assinale de que formas o senhor realizou treinamentos para o desempenho da 

função de O Lig (marque mais de uma, se for o caso): 

(   ) Estágio de O Lig do CAvEx  

(   ) Leitura individual dos manuais 

(   ) Exercício no terreno na função de O Lig 

(   ) Briefing antes da ida para a missão 

(   ) Briefing com outro militar que desempenhou a função 

(   ) Execução rotineira de missões aéreas no Btl 

(   ) Nenhuma das citadas acima 

(   ) Outras ____________________________________________________________ 

 

11) Assinale quais materiais/equipamentos o senhor julga imprescindíveis para o O 

Lig desempenhar sua missão: (marque mais de uma, se for o caso) 

(   ) Celular funcional       

(   ) Rádio terra-avião 

(   ) Laptop com acesso à Intravex e sistemas 

(   ) Viatura com motorista 

(   ) Ordem de operações da Av Ex com anexos 

(   ) Memento de Comunicação Social e Gerenciamento de Crises 
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(  ) Anexo de inteligência com lista de pontos de pouso e áreas de sobrevoo 

desaconselhado 

(   ) Calco com Medidas de Coordenação do Espaço Aéreo 

(   ) Outros ____________________________________________________________  

 

12) Qual especialização mínima o senhor julga necessária ao militar para que 

desempenhe a função de O Lig em ambiente interagências (Grandes Eventos)? 

(   ) Curso de piloto de combate  

(   ) Cursos de gerência de aviação 

(   ) Aperfeiçoamento de oficiais (EsAO) - (pilotos) 

(   ) Aperfeiçoamento de oficiais (EsAO) - (pilotos e gerentes) 

(   ) Curso avançado de aviação (pilotos ou gerentes) 

(   ) Curso de comando e estado maior (ECEME) - (pilotos ou gerentes) 

(   ) Outra_____________________________________________________________ 

 

13) Quais os conhecimentos mínimos o senhor julga serem imprescindíveis ao O Lig 

para atuação em Grandes Eventos? (marque mais de um se for o caso) 

(   ) Medidas de coordenação do espaço aéreo 

(   ) Possibilidades e limitações das Anv empregadas 

(   ) Planejamento de operações aeromóveis 

(   ) Processo de seleção de alvos 

(   ) Emprego do Sistema Olho da Águia 

(   ) Fonia aeronáutica 

(   ) Meteorologia 

(   ) Planejamento de operações terrestres 

(   ) Sistemas informacionais da AvEx (Ap à decisão, SisManut, SisAvex, SisHV, etc.) 

(   ) Outros ____________________________________________________________ 

 

14) Pela experiência do senhor nos grandes eventos, e considerando a doutrina 

vigente, qual a constituição ideal do Elm Lig Av Ex a ser destacado para um CCOp 

nível DE, considerando um regime de trabalho de até 12 horas por dia? 

(   ) Somente 1 O Lig Av Ex 

(   ) 2 O Lig Av Ex (em sistema de rodízio) 

(   ) 1 O Lig Av Ex e 1 sgt auxiliar 

(   ) 2 O Lig Av Ex e 2 sgt auxiliares (em sistema de rodízio) 

(   ) 3 O Lig Av Ex (em sistema de rodízio) 
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(   ) Outra constituição __________________________________________________ 

 

15) Na sua opinião, qual a constituição ideal do Elm Lig Av Ex a ser destacado para 

um CCOp nível DE, considerando um regime de trabalho de 24 horas por dia? 

(   ) Somente 1 O Lig Av Ex 

(   ) 2 O Lig Av Ex (em sistema de rodízio) 

(   ) 1 O Lig Av Ex, 1 sgt auxiliar 

(   ) 2 O Lig Av Ex e 2 sgt auxiliares (em sistema de rodízio) 

(   ) 3 O Lig Av Ex (em sistema de rodízio) 

(   ) Outra constituição ___________________________________________________ 

 

16) Quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou no desempenho da 

função de O Lig? Assinale mais de uma, se for o caso. 

(   ) Operações com emprego do Olho da Águia ou similares 

(   ) Operação com VANT e/ou SARP (do EB ou não) 

(   ) Coordenação direta com aeronave na fonia 

(   ) Aprovação de autorização de voo junto ao COMDABRA 

(   ) Assessoramento para o planejamento do emprego da Av Ex 

(   ) Trabalhar com elementos de outras agências 

(   ) Outras ___________________________________________________________ 

 

17) Considerando todos os fatores geradores de capacidades em estudo (doutrina, 

adestramento, material, educação e pessoal), durante o transcorrer da operação, o 

senhor passou por alguma situação para a qual não tivesse sido preparado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso sua resposta à questão anterior tenha sido SIM, por favor, dê maiores detalhes: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________  
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PARTE 3 - CAPACIDADES DO O LIG AV EX 

Entende-se capacidade como a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para 

que possa cumprir determinada missão ou tarefa. As capacidades do O Lig Av Ex serão 

analisadas em termos de planejamento, coordenação e assessoramento, levando-se em 

conta os fatores geradores de capacidades (doutrina, adestramento, material, educação e 

pessoal). 

 

Para a resposta desta parte, solicita-se que o senhor faça uma auto-avaliação, considerando 

as atividades efetivamente realizadas. A capacitação, neste caso, não significa 

desempenho, o qual não será objeto desta pesquisa. 

 

18) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig para o planejamento de 

missões aéreas demandadas pelos CCOp? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

19) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig para o planejamento do 

funcionamento do Elm Av Ex no CCOp? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

20) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação à coordenação 

entre os meios da Av Ex e Órgãos de Segurança Pública? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 
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21) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação à coordenação do 

espaço aéreo? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

22) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação à coordenação 

entre os meios da Av Ex e elementos da Força Aérea? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

23) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação à coordenação 

entre os meios da Av Ex e outras tropas do EB em presença? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

24) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação à coordenação 

com os demais elementos do CCOp? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 
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25) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação ao 

assessoramento ao chefe do CCOp sobre o emprego de meios aéreos? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

26) Conforme sua experiência, há alguma capacidade, em termos de planejamento, 

coordenação e assessoramento, que seja fundamental ao O Lig para o desempenho 

de sua função, que não tenha sido abordada nas perguntas anteriores? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso sua resposta à pergunta anterior tenha sido SIM, por favor, dê maiores detalhes: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

PARTE 4 - EMPREGO DOS MEIOS AÉREOS 

Nesta seção pretende-se verificar a materialização da atuação do O Lig em relação ao 

emprego dos meios aéreos. Caso o senhor não tenha vivenciado alguma das situações 

descritas, sinta-se a vontade para manifestá-la na opção correspondente. Da mesma forma 

que na Parte 3, solicita-se que seja feita uma auto-avaliação. 

 

27) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos nas missões eventuais de Transporte de Feridos? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 
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(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

28) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos nas missões eventuais de Resgate? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

29) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão tática de Reconhecimento Aéreo? 

 (   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

30) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão tática de Imageamento Aéreo? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

31) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão tática de Contraterrorismo? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 
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(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

32) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão tática de Escolta Aérea? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

33) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão de Transporte de tropa? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

 

34) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  

o emprego dos meios aéreos na missão de Transporte de autoridades? 

(   ) excelente 

(   ) muito boa 

(   ) boa 

(   ) regular 

(   ) ruim 

(   ) não tem condições de opinar 

PARTE 5 - AMBIENTE INTERAGÊNCIAS 

35) Quando operando nos CCOp, o senhor travou contato com elementos de outras 

agências, tais como Órgãos de Segurança Pública, ONG, agências governamentais, 

etc?  

(   ) Sim 

(   ) Não 
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Caso positivo houve algum tipo de requisição direta destas agências para o emprego 

da AvEx ou para assessoramento quanto ao emprego de meios aéreos? 

(   ) Sim    

(   ) não  

 

36) O senhor já havia trabalhado em alguma operação interagências, mesmo que em 

outra função? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

37) Na opinião do senhor, seria interessante algum tipo de preparo específico para o 

O Lig desempenhar sua função, considerando as peculiaridades do ambiente 

interagências? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso sua resposta à questão anterior tenha sido SIM, por favor, dê maiores detalhes: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Use este espaço caso o senhor deseje agregar algum conhecimento ou experiência 

julgados úteis para este pesquisador na solução do problema: "Em que medida, as 

atuais capacidades dos Elm Lig Av Ex destacados juntos aos CCOp durante os 

Grandes Eventos influenciam no emprego dos meios aéreos?" 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBRIGADO PELA CONTRIBUIÇÃO!  

AVIAÇÃO! SELVA! PANTANAL! 

P.S: Caso o senhor deseje receber o resultado da pesquisa e da dissertação, escreva 

o seu e-mail: _______________________________________________ 
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APÊNDICE "F" – RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 

 
  
PARTE 1 - PERFIL DO O LIG AV EX 
1) Em quais dos Grandes Eventos o senhor atuou como O Lig? (marque mais de um 
se for o caso) 
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2) Qual era o seu posto quando foi O Lig em Grande Evento pela última vez?         

 
 
3) Quantas vezes o senhor já havia atuado como O Lig em outras operações ou 

exercícios que não nos Grandes Eventos? 

 
 
4) Qual foi o critério mais importante que o senhor julga ter sido levado em 
consideração para ser selecionado para ser O Lig? 

 
 
5) Quando o senhor exerceu a função de O Lig possuía qual especialização? 
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PARTE 2 - FATORES GERADORES DE CAPACIDADES DO ELM LIG AV EX 
6) Quanto à doutrina de emprego do O Lig Av Ex, assinale quais manuais o senhor 
utilizou como base para o desempenho da função (assinale mais de um se for o caso): 

 
7) Antes do desempenho propriamente dito da função de O Lig, de que forma o 
senhor tomou conhecimento das lições aprendidas pelos O Lig empregados em 
Grandes Eventos anteriores? (marque mais de uma se for o caso) 

 
8) Segundo a doutrina vigente, assinale quais das tarefas listadas abaixo que o 
senhor desempenhou na função de O Lig : (marque mais de uma se for o caso) 
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9) O senhor, no desempenho da função de O Lig, realizou quais outras tarefas, 
diferentes das citadas na questão anterior? 

Coordenações com a FAB 

Apresentação de sugestões para confecção da AIC relativa ao grande evento juntamente ao 
COMDABRA; Ligação com outras células do CCDA ou CDA. 
Reconhecimentos 
Integração e coordenação interagências 
Integrar Célula Op Correntes, CCOA e Adj A3 FAC , Adj D3 na FTC nas Op Ágata 
Atividades administrativas. 
Auxiliar de operações terrestres 
Coordenação com "S3/Operações" da Polícia Federal que solicitou o pouso de Anv no CMRJ, sede 
do CDS onde atuei. Anv da PF pousou e executou suas atividades no CMRJ mediante Autz do Cmt 
CDS; não houve alteração. Houve também o pouso no CMRJ de Anv que transportava o Vice-
Presidente e o OLig atuou na coordenação desta Atv. 
Realização de Briefing e Debriefing com o Escalão Superior e com as tripulações envolvidas. 
Assessoramento em manutenção dos helicópteros. 
Serviços de escala atinentes ao CGDA/CDA/COp AvEx e videoconferências diárias com todos os 
CDAs 
Coordenação das atividades de preparação/instrução dos órgãos De segurança pública, para 
emprego com Anv durante os JOP. 
Coordenação de instrução de ambientação das aeronaves que estavam apoiando os Jogos 
Olímpicos para a tropa de solo, principalmente o pessoal de saúde, que poderia ser conduzido pelo 
helicóptero em situações de emergência. 
Assessoramento sobre o uso de drones 
Segurança de Voo 
Pedidos de missão aérea 
Como O Lig do CCPCT (Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo), no caso de 
emprego real do mesmo, era o responsável por acionar (ligação telefônica) as aeronaves que 
estavam de prontidão à disposição do CCPCT. 
Contato com todos meios aéreos, fora do EB. 
Retirada de dúvidas sobre: o uso de drones e aspectos técnicos e jurídicos do emprego de meios 
aéreos. 

Operações com emprego do Olho da Águia ou similares, Aprovação de autorização de voo junto ao 
COMDABRA 
Sv Permanência no C Op 

 
10) Assinale de que formas o senhor realizou treinamentos para o desempenho da 
função de O Lig (marque mais de uma, se for o caso): 
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11) Assinale quais materiais/equipamentos o senhor julga imprescindíveis para o O 
Lig desempenhar sua missão: (marque mais de uma, se for o caso) 

 
12) Qual especialização mínima o senhor julga necessária ao militar para que 
desempenhe a função de O Lig em ambiente interagências (Grandes Eventos)? 

 
13) Quais os conhecimentos mínimos o senhor julga serem imprescindíveis ao O Lig 
para atuação em Grandes Eventos? (marque mais de um se for o caso) 
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14) Pela experiência do senhor nos grandes eventos, e considerando a doutrina 
vigente, qual a constituição ideal do Elm Lig Av Ex a ser destacado para um CCOp 
nível DE, considerando um regime de trabalho de até 12 horas por dia? 

 
 
15) Na sua opinião, qual a constituição ideal do Elm Lig Av Ex a ser destacado para 
um CCOp nível DE, considerando um regime de trabalho de 24 horas por dia?  

 
 
16) Quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou no desempenho da 
função de O Lig? Assinale mais de uma, se for o caso. 
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17) Considerando todos os fatores geradores de capacidades em estudo (doutrina, 
adestramento, material, educação e pessoal), durante o transcorrer da operação, o 
senhor passou por alguma situação para a qual não tivesse sido preparado? 

 
Todas as situações, visto que a operação interagência está muito incipiente no âmbito do 
EB, necessitando um constante aperfeiçoamento. 

Não possuía o Curso Avançado de Aviação 
Operação com VANT 
Não passei pois existiam diversos outros O Lig Av Ex junto ao CGDA (Coordenador Geral de 
Defesa de Área) enquadrante. Existia O Lig Av Ex junto ao COMDABRA, junto ao VANT e 
junto ao SOA. Caso eu tivesse que desempenhar essas funções também, eu sentiria 
dificuldade nas ações junto ao COMDABRA e junto ao VANT (FAB). 

PARTE 3 - CAPACIDADES DO O LIG AV EX 
18) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig para o planejamento de 
missões aéreas demandadas pelos CCOp? 

 
19) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig para o planejamento do 
funcionamento do Elm Av Ex no CCOp? 
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20) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação à coordenação 
entre os meios da Av Ex e Órgãos de Segurança Pública? 

 
21) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação à coordenação do 
espaço aéreo? 

 
22) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação à coordenação 
entre os meios da Av Ex e elementos da Força Aérea? 

 
23) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação à coordenação 
entre os meios da Av Ex e outras tropas do EB em presença? 
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24) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação à coordenação 
com os demais elementos do CCOp? 

 
25) Como o senhor avalia sua capacitação como O Lig com relação ao 
assessoramento ao chefe do CCOp sobre o emprego de meios aéreos? 

 
26) Conforme sua experiência, há alguma capacidade, em termos de planejamento, 
coordenação e assessoramento, que seja fundamental ao O Lig para o desempenho 
de sua função, que não tenha sido abordada nas perguntas anteriores? 

 
O curso avançado de aviação deve ser uma capacitação obrigatória para of piloto e gerente 

Plnj baseado nos sistemas de GE instalados nos HM-4, 
Estágio de preparação para a missão é fundamental para pilotos e gerentes 
Não que seja fundamental, mas acredito que o O Lig possuir o Curso Avançado de Aviação 
seria de grande valia 
Experiência nas atividades aéreas. 

 
PARTE 4 - EMPREGO DOS MEIOS AÉREOS 
Nesta seção pretende-se verificar a materialização da atuação do O Lig em relação ao 
emprego dos meios aéreos. Caso o senhor não tenha vivenciado alguma das situações 
descritas, sinta-se a vontade para manifestá-la na opção correspondente. Da mesma forma 
que na Parte 3, solicita-se que seja feita uma auto-avaliação. 
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27) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  
o emprego dos meios aéreos nas missões eventuais de Transporte de Feridos? 

 
28) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  
o emprego dos meios aéreos nas missões eventuais de Resgate? 

 
29) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  
o emprego dos meios aéreos na missão tática de Reconhecimento Aéreo? 

 
30) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  
o emprego dos meios aéreos na missão tática de Imageamento Aéreo? 
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31) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  
o emprego dos meios aéreos na missão tática de Contraterrorismo? 

 
32) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  
o emprego dos meios aéreos na missão tática de Escolta Aérea? 

 
33) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  
o emprego dos meios aéreos na missão de Transporte de tropa? 

 
34) De uma forma geral como o senhor avalia a atual capacitação do O Lig Av Ex para  
o emprego dos meios aéreos na missão de Transporte de autoridades? 
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PARTE 5 - AMBIENTE INTERAGÊNCIAS 
35) Quando operando nos CCOp, o senhor travou contato com elementos de outras 
agências, tais como Órgãos de Segurança Pública, ONG, agências governamentais, 
etc?  

 
Caso positivo houve algum tipo de requisição direta destas agências para o emprego 
da AvEx ou para assessoramento quanto ao emprego de meios aéreos? 

 
36) O senhor já havia trabalhado em alguma operação interagências, mesmo que em 
outra função? 

 
37) Na opinião do senhor, seria interessante algum tipo de preparo específico para o 
O Lig desempenhar sua função, considerando as peculiaridades do ambiente 
interagências? 
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Caso sua resposta à questão anterior tenha sido SIM, por favor, dê maiores detalhes: 
As agências tem um modo de operar diferente do nosso. Dependendo da agência, cito a PF, há uma 
tendência muito grande de querer impor a vontade/peculiaridades dele, não levando em conta a 
situação/comando da operação.  

Participação de planejamentos iniciais com apresentação específica de cada agência quanto a suas 
características, peculiaridades, possibilidades e limitações. Realização de estágios voltados para 
operações interagencias. 
Instruções, estágios que abordem aspectos de relevância para o cumprimento da missão como: 
Modo de operação do Órgão, capacidades e limitações do seu pessoal e material,etc 
Curso Avançado de aviação  
Ambientação previa e entendimento do modus operanti das demais agências  
Passar no Curso Avançado, um resumo das principais demandas de Op Inter Agências, baseado nos 
relatórios dos OLig ou S3 UAe, aprimorando as LAç conforme os apoios solicitados. Exemplos 
práticos, cuidados e boas práticas. 
Experiências em missões. 
Prévio preparo quanto às capacidades e prováveis demandas de cada agência para com a Aviação 
do Exército. 
Seria interessante uma ambientação com elementos de outras agências, assim como 
compartilhamento de capacidades e limitações a fim de potencializar o emprego dos meios aéreos. 
Cada agência tem sua forma de trabalho e de operação por isso é essencial que haja um briefing ou 
conhecimento prévio entre todos os envolvidos  
Conhecer o modo operante das diversas agencias 
Estágio de o lig 
É extremamente importante a realização do Estágio para os O Lig, afim de padronizar procedimentos 
e especificar as missões que poderão ser cumpridas pela AvEx, além de padronizar o DAMEPLAN. 
O OLIG precisa ser treinado para que não trate os outros profissionais das diversas agências 
conforme ele trataria um militar que serve num quartel do Exército, pois são pessoas diferentes, 
formadas em ambientes diferentes, com objetivos distintos e bem específicos. Sendo assim, o militar 
precisa de um preparo anterior para que se possa fazer entender num ambiente interagências, pois 
sem uma comunicação eficaz torna-se sem sentido um esforço desse nível. 
Instruções preparatórias abordando lições aprendidas de outros eventos do tipo 
Um briefing detalhado é suficiente  
A necessidade de um estágio é fundamental  
Estágio de O Lig 

 
Use este espaço caso o senhor deseje agregar algum conhecimento ou experiência 
julgados úteis para este pesquisador na solução do problema: "Em que medida, as 
atuais capacidades dos Elm Lig Av Ex destacados juntos aos CCOp durante os 
Grandes Eventos influenciam no emprego dos meios aéreos?" 
Com relação aos grandes eventos o fato de ter tido um estágio de O Lig anterior ao evento e o 
fato do comando da AvEx estar próximo permitiu um melhor assessoramento para emprego 
dos meios aéreos, vindo a decisão de emprego do CAvEx. 

Serve como elemento difusor do emprego correto da Avex é de suas capacidades 
A capacidade necessária ao aperfeiçoamento das ações do O Lig estão na flexibilidade e 
concepção de interoperabilidade deve possuir, sob a correta visão da intenção do comandante. 
O OLigAvEx é, na maioria das vezes, peça chave na coordenação das Aç das U Ae junto aos 
COp. Ele é o primeiro filtro da Op e da Seg Voo. Deve, sempre, pautar suas ações dentro das 
capacidades reais das U Ae. Deve sempre oferecer alternativas da AvEx aos problemas e 
pedidos propostos. E saber dizer "não" quando necessário, estabelecendo limites e pontos de 
decisão claros. OLig deve ter comunicação facilitada com a UAe e se valer de medidas 
alternativas. Cuidado com o combinado/planejado das Agências, pois a capacidade de trabalho 
e o comprometimento com a missão podem ser divergentes do EB. 
não há 
A presença dos Elm Lig Av Ex nos CCOp de todos os Grandes Eventos foi essencial para o 
sucesso da missão e cabe ressaltar que sua função é tão importante quanto a desempenhada 
pelas tropas de Av Ex que estão empenhadas nas missões aéreas. 
Acredito que a grande influência tenha a ver com a capacidade que os olig tem de ensinar as 
outras agências a como trabalhar com a aviação do exército, principalmente o Olho da águia. O 
lig diminui a carga de trabalho da tripulação e do CMT do esquadrão, pois o olig está destacado 
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principalmente para transmitir a doutrina de emprego da aviação do exército no ccop . O olig 
por ter a noção do todo(horas de voo), auxilia na otimização e influencia na distribuição e na 
escolha dos meios. 
As capacidades dOs O Lig destacados influenciam de forma significativa no emprego dos 
meios aéreos. A capacidade do o lig determina os limites e possibilidades da atuação da avex 
significando o "filtro" inicial para a execução de planejamentos com maior eficiência e 
segurança. 
Influenciam diretamente no emprego judicioso dos meios aéreos. 
Muito pouco, pois tanto na Copa quanto nas Olimpíadas, a maioria do emprego da AvEx foi 
para transporte de autoridades, comitivas ou de tropa, o que não requer maiores 
conhecimentos e desdobramentos. 
A única experiência que tive como O Lig foi no CCPCT trabalhando diretamente com os FE das 
três forças (o comando era do EB). Por duas vezes, mesmo com o meu assessoramento de 
que o planejamento deles não era viável para a Av Ex, eles insistiram em tentar realizar a 
operação, sendo necessária a intervenção direta do Cmt da Av Ex para "impedir" a realização 
das operações. 
Influenciam diretamente na bem execução das missões da AvEx. 
Hoje em dia, com a atualização dos manuais do EB, principalmente o manual de Operações, 
vejo como fundamental a inserção das Operações de Não guerra no CPC. Isso contribuiria com 
o trabalho do O Lig, trazendo conhecimentos do trabalho da AvEx em Op de Pacificação e de 
Ap Órgãos Governamentais. 
Destaco que a elevada capacitação dos OLig durante os grandes eventos garantiram sucesso 
da missão Av Ex, contudo os meios de emprego é que podem ser incrementados com 
aeronaves possuidoras de capacidades exclusivas (ex. MEDVAC, CASEVAC, Cmb SAR, GE e 
etc) 
Influência direta, servindo como elemento fundamental na tomada de decisão. 
Melhor definição nas O Op, da divisão de responsabilidades do O Lig e das Seç da U Ae, 
quanto ao envio de Info nos relatórios para o C Av Ex, principalmente, se o O Lig for mais 
moderno que os Ch Seç das U Ae. 
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APÊNDICE G – Proposta de nova redação para os manuais que tratam sobre o 
Elm Lig Av Ex (IP 1-1, IP 1-20, IP 1-30, EB20-MC-10.214) 

 

1. O ELEMENTO DE LIGAÇÃO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

1.1. O Elemento de Ligação da Av Ex (Elm Lig Av Ex) atua em proveito da U Ae 

de aviação e integra o Estado-Maior Especial da F Spf que emprega meios aéreos 

da Av Ex. É o responsável por planejar e coordenar o emprego desses meios na F 

Op, mediante coordenação com o E3/S3. 

1.2. Além disso, o Elm Lig Av Ex é responsável pelas seguintes atribuições: 

a) assessorar o Cmt da F Op e os demais elementos do EM quanto ao emprego, 

possibilidades e limitações dos meios aéreos da Av Ex, podendo, caso necessário, 

prestar assessoria especializada quanto ao emprego de outros meios aéreos; 

b) exercer a supervisão das operações da Av Ex no âmbito da F Op, atualizando o 

mapa de situação com a disponibilidade de horas de voo, tripulações e aeronaves;  

c) participar da Célula Funcional de Movimento e Manobra, coordenando a 

sincronização das Op Amv com as demais Op terrestres, inclusive com a das demais 

agências envolvidas; 

d) atuar na coordenação e controle do espaço aéreo, em ligação com a Força Aérea 

Componente (FAC) ou com o órgão da Força Aérea (F Ae) encarregado dessa 

atividade, no TO/A Op; 

e) agilizar as ligações de estado-maior com as U Ae subordinadas, sempre que 

necessário, fornecendo às U Ae as informações necessárias aos seus 

planejamentos e condutas; 

f) participar das reuniões de seleção e priorização de alvos, colaborando com a 

confecção da lista de Alvos de Alta Prioridade para a Av Ex;  

g) receber, confrontar, analisar e difundir os dados colhidos pelos elementos da Av 

Ex;  

h) auxiliar na preparação de “briefing” para os Cmt U Ae e tripulações; 

i) outras atribuições inerentes ao emprego da Av Ex no contexto da manobra 

terrestre. 

1.3. Cabe ao comandante de qualquer escalão da Av Ex o principal 

assessoramento do emprego de seus meios. É dele a responsabilidade de 

assessorar o Cmt de qualquer escalão da F Ter que enquadre tropas da Av Ex. 

1.3.1. Quando não for possível ao comandante do escalão da Av Ex sua presença 

junto ao PC do escalão da F Ter que o enquadre, caberá ao Elm Lig Av Ex realizar o 

devido assessoramento. Este deve seguir exatamente as diretrizes e intenções do 

comandante de aviação que estiver enquadrado. 

1.3.2. O bom cumprimento da missão do Elm Lig Av Ex não dispensa ou pretere o 

assessoramento do comandante do maior escalão de aviação presente na 

operação. 

1.4. Quanto à coordenação do espaço aéreo, o Elm Lig Av Ex elabora e difunde 

as informações ou instruções às U Ae relativas às restrições recebidas do E D AAe, 

conforme as medidas estabelecidas. 
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1.4.1. Ainda, fornece ao E D AAe informações sobre as Op Amv planejadas pela Av 

Ex, incluindo: dados sobre vôos, pontos de origem, rotas, destinos, atividades, 

número de aeronaves e horários dos movimentos, para integração no anexo de 

coordenação e controle do espaço aéreo. 

1.5. A composição do Elm Lig Av Ex vai variar de acordo com o escalão envolvido, 

com o contexto doutrinário, com a disponibilidade de pessoal e com os fatores da 

decisão. 

1.5.1. Preferencialmente, o Elm Lig Av Ex oriundo da Bda Av Ex deve incluir um 

oficial de ligação (O Lig Av Ex), pessoal de comunicações, de meteorologia e 

material que dê suporte às suas atividades. O O Lig Av Ex será o chefe do Elm Lig 

Av Ex. 

1.5.2. As U Ae presentes no TO/A Op podem enviar seus O Lig Av Ex para 

comporem o Elm Lig Av Ex no escalão enquadrante e/ou em integração, a critério de 

seus comandantes. 

1.5.3. Os comandantes devem selecionar criteriosamente os militares para serem o 

O Lig Av Ex, em função de sua qualificação, experiência profissional e atributos da 

área afetiva. 

1.5.4. Nas operações em que a quantidade de meios da Av Ex e as missões que 

requeiram o emprego de meios aéreos forem de pequena monta, pode ser 

designado um O Lig Av Ex, que terá – no que couber – as mesmas atribuições do 

Elm Lig Av Ex. 

1.6. Dependendo do maior escalão da F Ter que conduz uma operação, o Elm Lig 

Av Ex pode estar destacado junto ao EM da FTC, da DE ou, se for o caso, no 

escalão Bda. Em uma operação que envolva a Bda Av Ex junto a outra GU as 

ligações necessárias são realizadas diretamente pelo próprio Cmt da Bda Av Ex com 

o Cmt da GU com a qual a Av Ex irá operar.  

1.6.1. No escalão Bda é mais comum a presença do O Lig Av Ex, sendo 

dispensável a presença de toda uma equipe do Elm Lig Av Ex.  

1.6.2. No escalão unidade da F Spf haverá a presença do O Lig Av Ex do EM de 

uma U Ae somente se a complexidade e o ineditismo de uma missão o exigir e se 

houver disponibilidade de pessoal para tal.  

1.6.3. Quando algum escalão de valor subunidade ou pelotão de helicópteros estiver 

reforçando uma GU ou unidade da F Spf, os trabalhos de ligação com seus EM é 

feito diretamente pelo Cmt da fração de Helcp. Normalmente, a ligação com 

subunidades e frações elementares da Av Ex é feita diretamente pelo seu Cmt. 

1.6.4. Além disso, a fim de assegurar as melhores condições de coordenação e 

controle do uso do espaço aéreo, é importante que a Av Ex destaque junto ao 

COAT/FAC um Elm Lig Av Ex e junto ao centro de apoio aéreo direto CAAD/FAC, 

um O Lig Av Ex. 

1.6.5. Em operações interagências, normalmente, é destacado um O Lig Av Ex para 

os Centros Coordenação de Operações (CC Op), que presta assessoramento 

quanto ao emprego dos meios da Av Ex e de outros vetores aéreos presentes na A 

Op, além de realizar o planejamento e a coordenação das Op Amv. 
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1.6.6. A tabela 1 resume o desdobramento de Elm Lig Av Ex. 

Escalão AvEx/ 

unidade 

apoiada 

U GU G Cmdo FTC 

Bda Av Ex - Cmt Bda AvEx Elm Lig Av Ex Elm Lig Av Ex 

BAvEx 1 O Lig Av 

Ex (SFC) 

O Lig Av Ex Elm Lig Av Ex  - 

Esqda He Cmt Fr He Cmt Fr He - - 

Tabela 1 

1.7. O Elm Lig Av Ex deve possuir os meios necessários para manter as ligações 

com o PC da tropa de aviação e as aeronaves que estiverem em apoio. 
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ANEXO A - Lições aprendidas pelos elementos de ligação para Copa das 
Confederações 

 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

“BRIGADA RICARDO KIRK” 
 

Lições aprendidas pelos Elementos de Ligação durante os Grandes Eventos 

(Jogos Mundiais Militares e Rio+20) 

(ANEXO “L” à Ordem de Operações Copa das Confederações, de 10 de abril de 2013) 

 

O Oficial de Ligação (OLig) do CAvEx no CCDA é o representante do CmtAvEx e/ou do Cmt 

de BAvEx, quando da ausência desses no COp. Ele deve assessorar o CDA, os oficiais de seu 

EM Cj e os demais elementos integrantes do CCDA (Agências) quanto ao emprego das frações 

da AvEx. 

Sendo ele o representante da AvEx no CCDA, cabe-lhe zelar pela imagem da aviação, 

atuando de forma proativa, antecipando-se aos possíveis problemas do emprego do sistema 

aviação e facilitando o cumprimento das missões. Entre eles, cito: relativa dependência das 

condições meteorológicas, coordenação e controle do uso do espaço aéreo, manutenções de 

aeronaves, comunicações terra-ar, pronta-resposta (deslocamento das tripulações, acionamento 

das aeronaves, decolagem e HSO) e emprego do Sistema do Olho da Águia (SOA). 

 

Exemplos: 

- CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS: sugerir que seja realizado um “briefing” 

meteorológico diário, se possível por especialista (MET). Na Rio +20, o OLig FAB fazia-o na 

reunião do por-do-sol, apresentando a provável situação em D+1 e suas consequências para a 

aviação como um todo (Aviação Geral, FAB, EB, OSP e outros). Isso facilita o assessoramento 

ao CDA quanto a horários das atividades, emprego OVN e a necessidade de se prever uma 

alternativa ao meio aéreo. Estaremos operando em Junho/Julho, viveremos as consequências 

da estação. (Outono/Inverno);  

 

- CCEA: o OLig deve estreitar, desde o início das operações, seu contato com o 

responsável da FAB pela atividade CCEA. Na Rio+20, o OLig FAB desempenhava essa 

função cumulativamente com as demais funções da FAB. Para a Copa e a JMJ a FAB vai 
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estabelecer um CCOA nos CCDA, isso pode indicar uma maior presença de militares da FAB e a 

separação das atividades. O importante é coordenar, por escrito,  as missões aéreas dos BAvEx 

e dos demais operadores aéreos, uma vez que o Cmt BAvEx é o Coordenador de Helicópteros 

da Área de Operações. A princípio, todos os helicópteros à disposição do CDA voam sob 

coordenação dos BAvEx. Lembre-se que os demais meios aéreos dos OSP voam 

rotineiramente, cumprindo missões diversas (Circulação Geral). Coordenar com as frações AvEx 

as MCCEA é uma das atribuições dos OLig, esclarecendo dúvidas e zelando pelo rígido 

cumprimento das normas; 

 

- COMUNICAÇÃO OLIG-AVIAÇÃO: o OLig deve possuir a capacidade de se comunicar com 

os militares da aviação, em suas BOp e em voo, principalmente, com as aeronaves do 

SOA. No Rio de Janeiro, o CCDA tinha uma rede rádio em VHF, com repetidoras instaladas pela 

cidade (Sistema “truncalizado”). Isso fez toda a diferença, pois podíamos falar com os elementos 

da aviação desdobrados na Vila Militar, desde o CCDA (CML). Ainda, tínhamos contato direto 

com as aeronaves do SOA que decolavam com o rádio truncalizado para as coordenações 

necessárias. Na Rio + 20 adotamos a seguinte NGA: um militar a mais a bordo para operar o 

rádio ou o MV operava o rádio. Ambos funcionaram, sendo que ao levar mais um a bordo a 

autonomia reduzia, o que é muito importante no SOA, pois, a princípio, não existirá outra 

aeronave (Copa das Confederações) para a manutenção do esforço.  As demais sedes podem 

não possuir essa rede, sendo necessária uma medida alternativa. A comunicação com os 

elementos AvEx, em qualquer situação, é fundamental para a coordenação das atividades  via 

CCDA.   

  

- HSO E PRONTA-RESPOSTA: o CCDA exigirá o fiel cumprimento do HSO nas missões 

com emprego da AvEx. Isto vale, por exemplo, para uma escolta ou para o acionamento da 

força de contingência/contra terror. Para isso, os OLig cumprem um papel importante, pois eles 

tem a visão do todo e sabem se algo vai atrasar ou ser antecipado. O acompanhamento cerrado 

das atividades, o contato direto com as tripulações envolvidas e o planejamento amenizam os 

problemas. É normal haver atraso e os CDA não estarão preocupado com autonomia das 

aeronaves, necessidade de abastecimento das aeronaves e se não haverá manutenção do 

esforço. Cabe ao OLig antecipar-se e durante o planejamento e a execução ter tudo muito bem 

coordenado. O OLig deve possuir consigo os tempos médios de deslocamento terrestre e aéreo 

das frações e o tempo  de voo para pontos pré-definidos.  

 

- EMPREGO DO SOA: o fundamental é receber a imagem do SOA no CCDA. Para isso o 

OLig deve ter um elemento do CTA consigo toda vez que uma missão seja executada, pois é ele 
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o elemento que vai lhe ajudar nesta tarefa. O entendimento tem que ser o de equipe, pois para o 

CDA o SOA é da AvEx e se ele não funciona é problema da AvEx. Não tentem atribuir esse 

fardo ao CTA! Resolvam juntos o problema. Se a imagem chega, os próximos passos serão a 

qualidade dela e a possibilidade de, em tempo real, o CDA “manobrar” a imagem. O OLig deve 

estar preparado para isso. “Eu quero ver a Rua XXX, o prédio tal, a viatura da autoridade e a 

turba que se aproxima”, por exemplo.  Nas sedes onde os OSP possuírem o SOA, teste-o e use-

o para manutenção do esforço e para cumprir missões onde o nosso SOA não tenha cobertura. 

Normalmente, os SOA dos OSP funcionam melhor que os nossos, pois possuem antenas já 

posicionadas e cobrindo toda a cidade. A manobra de antenas é outro problema do SOA. Faça 

os testes e busque saber, previamente, os possíveis locais de instalação e a abrangência da 

cobertura. A Eq Terra do SOA deve ter contato direto com o OLig para eventuais ajustes de 

posição e de qualidade da imagem. 

 

Outras lições aprendidas: 

a. o OLig AvEx deve providenciar uma relação de telefones, celulares, indicativos rádio e e-mails 

dos elementos da missão, garantindo o seu rápido acesso com os envolvidos na atividade;  

 

b. o OLig deve possuir consigo, 24/7, sempre que possível, um celular funcional e um rádio com 

baterias reservas e carregador. Essa medida garante que o OLig possa ser acionado 

rapidamente, assim como, possa desencadear ações de qualquer local onde se encontre; 

 

c. Os Elementos de Ligação (Equipe de OLig) devem participar dos treinamentos do CCDA, 

principalmente, os relativos a TI, C2 e de gestão de crise. Caso não seja impossível a 

participação de todos os OLig nos treinamentos, ao menos 1 (um) OLig da equipe deve 

participar das atividades, passando os conhecimentos aos demais o mais cedo possível. 

 

d. Como existe a previsão de substituição/rodízio dos OLig é necessário que os OLig preparem 

um “check-list” da rotina do CCDA e dos procedimentos em caso de gestão de crise. Os 

incidentes/acidentes serão treinados pelos CCDA, cabendo a cada componente do CCDA 

levantar os eventos passíveis de uma gestão especial. Ainda, é aconselhável preparar, 

diariamente, um relatório das atividades desempenhadas, facilitando a confecção do Relatório 

Final de Missão. 

 

e. O alojamento dos OLig, sempre que possível,  deve ser próximo a sala de operações ou 

CCDA. Isto facilita a troca de turnos e o emprego de mais de um OLig no acompanhamento das 
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missões mais importantes ou naquelas que surjam algum problema. Além disso, não é 

necessário dispor de uma viatura para os deslocamentos.    

 

f. o OLig deve elaborar um PDV diário com as missões para D+1. O PDV será difundido na 

reunião do pôr-do-sol, onde será dado conhecimento sobre as missões da AvEx a todos do 

CCDA. As coordenações com o BAvEx e com a FAB devem ser feitas ao longo do dia e caso 

algo mude após a reunião, um PDVE deve ser elaborado. 

 

g. caso não seja difundido antecipadamente o anexo de inteligência da missão, o OLig deve 

cerrar com o D2 e levantar os dados que podem afetar a operação da AvEx. Os locais onde o 

sobrevoo seja desaconselhado (comunidades perigosas) devem ser repassados, por exemplo.  

 

h. é interessante possuir um memento de ComSoc (modelo de notas a imprensa, p.e.) e de 

Gestão de Crise (incidente/acidente aéreo) com o Elm Lig AvEx. Isso servirá como um guia para 

assessorar as ações do CCDA face a uma situação que envolva a AvEx. Os oficiais do EM Cj 

(CCDA) irão pedir o auxílio dos OLig AvEx caso algo aconteça.  

 

i. os OLig deverão estabelecer, em coordenação com os CCDA, padrões de alerta para as OM 

Av Ex. Como sugestão utilizar uma código de cores: VERMELHO (Pr na asa da Anv), AMARELO 

(60 min para a decolagem) e VERDE ( Sv de Alerta – 90 min para decolagem e liberação parcial 

das frações).  

  

 

Taubaté –SP, 27 de maio de 2013. 

 

___________________________________________ 

Gen Bda LAERTE DE SOUZA SANTOS 

Comandante de Aviação do Exército 
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ANEXO B - Lições aprendidas pelos elementos de ligação durante a Copa do 
mundo FIFA 

 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO MILITAR DO SUDESTE 
COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

“BRIGADA RICARDO KIRK” 
 

LIÇÕES APRENDIDAS DA OPERAÇÃO COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014, 
OCUPAÇÃO DOS COMPLEXOS DO ALEMÃO E DA MARÉ 

 
1. FINALIDADE 

Informar os aspectos mais relevantes relativos às melhores práticas e as lições 
aprendidas das Operações da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, ocupação dos 
Complexos do Alemão e da Maré sob o enfoque da Aviação do Exército. 
 
2. REFERÊNCIAS 

a. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 Out 88. 
b. Lei Complementar nº 97, de 09 Jun 99, alterada pela Lei Complementar nº 117, 

de 02 Set 04, e pela Lei Complementar nº 136, de 25 Ago 10 – Dispõe sobre as 
normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

c. Lei nº 12.663, de 05 Jun 12 – Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das 
Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da 
Juventude – 2013. 

d. Decreto Nº 3.897, de 12 Ago 01 – Fixa as diretrizes para o emprego das Forças 
Armadas na garantia da lei e da ordem e dá outras providências. 

e. Planejamento Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas (PEECFA) 
– Copa do Mundo, de 16 de dezembro de 2013. 

f. Portaria Normativa nº 2.221/MD, de 20 Ago 12, que orienta a atuação do 
Ministério da Defesa nas atividades compreendidas nos Grandes Eventos 
determinados pela Presidência da República. 

g. Diretriz de Planejamento Operacional Militar (DPOM) nº 05/2012 – Emprego do 
Exército na Copa das Confederações e Copa do Mundo. 

h. Diretriz de Planejamento Operacional Militar (DPOM) nº 04/2014 – Copa do 
Mundo FIFA 2014, COTER, de 24 Fev 14. 

i. Plano de Operações Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, de 21 Mar 14. 
j. Ordem de Operações Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, de 21 Mar 14. 
k. DIEx Nr 13244 EME. 
 l. DIEx Nr 2941 COTER. 
 m. DIEx Nr 4147 COTER 

 
3. MELHORES PRÁTICAS 
    a. A utilização do Sistema Pacificador pelo Comando da F He possibilitou o 
acompanhamento das atividades, ações e eventos das operações o que facilitou a 
prontidão dos meios aéreos para o cumprimendo de missões da AvEx. 
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    b. Nas operaçoes em questão destaca-se a importância da utilização do Sistema 
Olho da Águia nas missões de monitoramento, assessoramento, comando e 
controle. Este Sistema de imageamento em tempo real possibilita melhorar 
sobremaneira a capacidade decisória e de intervenção da autoridade competente. 
   c. Destaca-se as reuniões de coordenação realizadas, antes do início dos eventos 
e das operações, entre os órgãos envolvidos, principalmente em relação ao controle 
do espaço aéreo. 
  d. Reconhecimentos detalhados facilitaram o estabelecimento dos PC e possibilitou 
realizar planejamentos detalhados para o emprego da F He. 
   e. Teste da transmissão do SOA antes da operação no ambiente operacional 
facilitaram a localização da antena da estação de terra. 
   f. Reuniões preliminares com os elementos da FAB foram de grande valia durante 
as operações para os entendimentos e coordenações do espaço aéreo. 
   g. O emprego de rádios troncalizados fornecidos pelo CDA e pelos Comandos de 
Aŕea facilitaram o comando, o controle e as comunicações internas e com as 
aeronaves; 
   h. Foi observado durante a escolha do local da instalação da antena da Estação 
de terra no SOA os seguintes aspectos: 

. Área de cobertura suficiente para toda área de operações; 

. Proximidade de apoio logístico tanto do pessoal da estação como do CTA (aloj 
e alim); 

. Proximidade do CTA, o que facilitou a solução dos problemas de transmissão. 
      
4. LIÇÕES APRENDIDAS 
   a. Foi identificado a importância de destinação de horas de voo e recursos com a 
finalidade de  realizar treinamentos com as tropas em cada sede. 
    b. No bojo de grandes operações/eventos em que existam restrições do espaço 
aéreo, as missões  da FT e as condições de contorno do emprego das Aeronaves da 
Defesa devem estar muito bem definidas e estabelecidas, a fim de evitar atritos e 
desgastes com o COMDABRA; 
    c. Durante os grandes eventos deve-se evitar o cumprimento de missões extras, a 
fim de direcionar os meios para a missão principal. 
   d. O Sistema de monitoramento das aeronaves é uma ferramenta útil para manter 
o controle dos meios aéreos. 
    e. O emprego de OVN em regiões muito iluminadas, particularmente grandes 
cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte não se mostra vantajoso. 
Podendo inclusive gerar ilusões de ótica, principalmente quanto às noções de 
profundidade. 
     f. O HM-4 Jaguar, quando empregado em ambiente urbano, mostrou-se nestas 
operações como um meio não adaptado, devido as suas características de projeto 
(tamanho, vento induzido do rotor principal e elevado ruído). 
    g. O emprego de todos os meios (pessoal e material) em operações de longa 
duração provoca grande desgaste nas tripulações, seja por conta do tempo de 
missão, seja pelo excesso de manobras das aeronaves entre os diferentes pontos. A 
fim de mitigar esta situação que aumenta sobremaneira o risco das operações foi 
previsto rodízio de pessoal. Este rodízio proporcionaou a manutenção da moral, da 
atenção concentrada quando em operação. Como resultados observou-se que as 
operações aéreas não tiveram nenhum acidente e nenhum problema de cunho 
disciplinar. 
     h. Foi observado que para a manutenção da qualidade da imagem do SOA a ser 
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enviada para outras sedes, há a necessidade de o CTA envolvido na operação 
disponha de uma largura de banda de internet para 16 MB. 
      i. A previsibilidade das missões de escolta e a entrega das rotas a serem 
empregadas em arquivos compatíveis com o google earth (.kmz), facilitou a 
operação pois eram facilmente processados pelas tripulações. 
 

Taubaté-SP, 22 de agosto de 2014. 

LOURENÇO WILLIAN DA SILVA RIBEIRO PINHO – Cel 
Ch EM Cmdo CAvEx 

 


