
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 

Maj Cav RODRIGO KURASHIMA SOBUE 

 

 

Rio de Janeiro  
2021 

Doutrina de ataque da Aviação do Exército: uma nova 
perspectiva.



Maj Cav RODRIGO KURASHIMA SOBUE 

Doutrina de ataque da Aviação do Exército: uma nova 
perspectiva. 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Escola de Comando e Estado-Maior do Exér-
cito, como requisito parcial para a obtenção do 
título de Especialista em Ciências Militares, 
com ênfase em Defesa Nacional.  

Orientador: Maj Inf Jairo Luiz Fremdling Farias Júnior 

Rio de Janeiro  
2021 



S677d     Sobue, Rodrigo Kurashima 

Doutrina de ataque da Aviação do Exército: uma nova perspec-
tiva. / Rodrigo Kurashima Sobue. – 2021. 

59 fl.: il; 30 cm. 

Orientação: Jairo Luiz Fremdling Farias Júnior. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências 

Militares) 一 Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio 
de Janeiro, 2021. 

Bibliografia: fl 56-59. 

1. EMPREGO 2. DOUTRINA 3. EXÉRCITO 4. AVIAÇÃO 5. 
ATAQUE. I. Título. 

CDD 355.4



Maj Cav RODRIGO KURASHIMA SOBUE 

Doutrina de ataque da Aviação do Exército: uma nova 
perspectiva. 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Escola de Comando e Estado-Maior do Exér-
cito, como requisito parcial para a obtenção do 
título de Especialista em Ciências Militares, 
com ênfase em Defesa Nacional.  

Aprovado em 18 de outubro de 2021. 

COMISSÃO AVALIADORA 

_________________________________________________ 
Jairo Luiz Fremdling Farias Júnior - Maj Inf - Presidente 

 Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

_________________________________________________ 
Felipe Araujo Barros - TC Eng – 1° Membro 

 Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

_________________________________________________ 
Sergio Munck - TC Art – 2° Membro 

 Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 



À Deus por ter me dado saúde, resiliência e 
paciência para chegar até este momento da 
minha carreira, e aos meus pais e à minha 
família, pelo apoio durante a execução des-
te trabalho. 



RESUMO 

As aeronaves de asas rotativas (helicópteros) tiveram seu batismo de fogo, em larga 
escala, nos campos de batalha da Guerra do Vietnã (1955-1975). Desde esse mo-
mento, o Exército dos Estados Unidos da América (EUA) constatou sua importância 
como vetor de combate. Nesse contexto, na década de 1980, o Exército Brasileiro 
(EB) sentiu a necessidade de ter uma aviação orgânica para proporcionar maior mo-
bilidade à Força Terrestre, renascendo assim a Aviação do Exército (AvEx). Nos úl-
timos anos, a AvEx iniciou um processo de profunda evolução com o recebimento de 
diversos recursos para a sua modernização (da frota e novos modelos de aerona-
ves), ampliando suas capacidades. Dentro desse escopo e dentre os vários projetos 
do programa estratégico AVIAÇÃO, existe o planejamento de recuperação dos ar-
mamentos e e equipamentos ópticos, além da intenção de adquirir um modelo de 
aeronave puramente de ataque, haja visto que a AvEx ainda não possui tal MEM, 
possibilitando um melhor apoio da Aviação de ataque à Força Terrestre. Dessa for-
ma, o presente trabalho tem por finalidade apresentar a doutrina de ataque utilizada 
pelas aviações do exército norte-americano, francês e brasileiro. Esse estudo teve 
como foco a execução da tarefa de Apoio de Fogo de Aviação pelas doutrinas levan-
tadas e a verificação de uma adequação na doutrina brasileira com a modernização 
do sistema de armas e obtenção de nova plataforma aérea. A pesquisa qualitativa 
teve por base os manuais dos três exércitos mencionados acima, artigos científicos 
produzidos por militares que realizaram cursos atinentes à esse assunto, e por do-
cumentação do Comando de Aviação do Exército, no que refere-se ao Programa Es-
tratégico AVIAÇÃO. A pesquisa verificou que as atualizações mais recentes dos ma-
nuais doutrinários ainda carece de informações no que tange ao referido assunto, 
tendo em vista a não existência dos materiais militares. Finalmente pela análise da 
pesquisa, chega-se a conclusão sobre a situação esperada para a Aviação do Exér-
cito Brasileiro quanto sua capacidade operacional de cumprimento da tarefa de 
Apoio de Fogo de Aviação, com o emprego dos novos recursos previstos no pro-
grama estratégico, acarretando influências na dissuasão e projeção de poder no 
âmbito regional brasileiro. 

Palavras-chave: Emprego, Doutrina, Exército, Aviação, Ataque, Capacidades e Apoio 
de Fogo de Aviação. 



ABSTRACT 

The rotary-wing aircraft (helicopters) had their baptism of fire, on a large scale, on the 
battlefields of the Vietnam War (1955-1975). Since then, the US Army has seen its 
importance as a combat vector. In this context, in the 1980s, the Brazilian Army (EB) 
felt the need to have organic aviation to provide greater mobility to the Land Force, 
thus reborning Army Aviation (AvEx). In recent years, AvEx began a process of pro-
found evolution with the receipt of several resources for its modernization (of the fleet 
and new aircraft models), expanding its capabilities. Within this scope and among the 
various projects of the Aviation Strategic Program, there is the recovery planning of 
weapons and optical equipment, in addition to the intention to acquire a purely attack 
aircraft model, given that AvEx does not yet have such military material, enabling a 
better support of the ground force attack aviation. Thus, the present work aims to 
present the attack doctrine used by the US Army, French Army and Brazilian Army 
aviation. This study focused on the execution of the Aviation Fire Support task by the 
raised doctrines and the verification of an adequacy in the Brazilian doctrine with the 
modernization of the weapons system and obtaining an attack helicopter. The quali-
tative research was based on the manuals of the three armies mentioned above, sci-
entific articles produced by military personnel who took courses on this subject, and 
documentation from the Brazilian Army Aviation Command, regarding the Aviation 
Strategic Program. The research found that the most recent updates of the doctrinal 
manuals still have lack information regarding this subject, in view of the non-existen-
ce of these military materials yet. Finally, through the analysis of the research, the 
conclusion is reached on the expected situation for the Brazilian Army Aviation regar-
ding its operational capacity to fulfill the task of Aviation Fire Support, with the use of 
new resources provided for in the strategic program, resulting in influences on the 
deterrence and power projection in the Brazilian regional scope. 

Keywords: Employment, Doctrine, Army, Aviation, Attack, Capabilities and Aviation 
Fire Support. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após a 1ª Guerra Mundial, surgiram teóricos geopolíticos que estudaram a 

conjuntura internacional para entender os conflitos bélicos que estremeceram o con-

tinente europeu, desde o final do Século XIX, a fim de evitá-los. Dentre eles, desta-

caram dois personagens que desenvolveram a Teoria do Poder Aéreo, Giulio Douhet 

e Seversky, na qual defende o emprego do avião como arma estratégica e o domínio 

do espaço aéreo, por meio de sua supremacia, resultando na defesa de interesses 

dos Estados-Nação (PINTO, 2003, p. 161).  

Por ocasião da Guerra do Vietnã, o helicóptero consagrou-se como importan-

te vetor aéreo, sendo empregado em missões de transporte e ataque. Nesse confli-

to, surgiram os primeiros helicópteros armados. Inicialmente foram aeronaves UH-1  1

adaptadas com diversas combinações de metralhadoras, foguetes e lançadores de 

granadas. Em seguida, surgiu o AH-1 Cobra, definindo o conceito de design dos he-

licópteros de ataque até os dias de hoje: fuselagem estreita com os assentos em 

tandem e o armamento instalado em pequenas asas (PIFFER, 2011). 

No artigo “Helicóptero de Ataque: Um Novo Vetor de Combate Para a Força 

Terrestre” (SILVA, 2019): 

Durante a Guerra do Vietnã, as forças armadas americanas empregaram, 
em larga escala, o helicóptero como vetor de combate. A necessidade por 
uma aeronave que suprisse a falta de poder de fogo existente nas aerona-
ves de ataque leve Bell UH-1 Iroquois, quando em apoio às tropas de super-
fície, levaram ao desenvolvimento de um helicóptero puramente vocaciona-
do para missões de ataque. O emprego dos Bell AH-1 Cobra, totalmente 
integrados à aviação do Exército Americano (US Army) e prestando apoio 
direto às tropas desdobradas em solo, deu uma nova perspectiva ao concei-
to de apoio aéreo aproximado (SILVA, 2019, p. 1). 

E ainda continua: 

Anos depois, às 00h56 do dia 17 de janeiro de 1991, nove helicópteros 
Apache AH-64, do Exército Americano, cruzaram a fronteira entre a Arábia 
Saudita e o Iraque. Utilizando-se de áreas de sombra do sistema de detec-
ção iraquiano, infiltraram-se de forma furtiva, realizando a destruição de um 
sítio de radares. […] Essa ação marcou o início das operações terrestres na 
Operação Desert Storm, na primeira Guerra do Golfo (SILVA, 2019, p. 1). 

Dessa maneira, a presente pesquisa relaciona-se com a doutrina de ataque 

realizada por aeronaves (nesse sentido, objetos mais pesados que o ar) como plata-

 O UH-1 IROQUOIS foi primeiro helicóptero empregado pelo US Army em combate. Esta aeronave, 1

conhecida vulgarmente como “Sapão", foi também utilizada pela Força Aérea Brasileira até ser substi-
tuída pelos UH-60 BLACK HAWK.
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forma de combate, na qual tiveram seu emprego no território nacional, em seus pri-

mórdios, na Guerra do Contestado, onde o tenente Ricardo Kirk veio perecer.  

No início da década de 1980, o continente americano presenciou um conflito 

territorial entre dois Estados beligerantes, a Argentina e Reino Unido, pela posse das 

Ilhas Malvinas. Nesse arquipélago, o terreno apresentou-se acidentado e com pou-

cas estradas, acarretando o emprego intenso das aeronaves de asas rotativas, por 

ambos os contendores, tanto no apoio às ações terrestres como o transporte de 

pessoal e material (MAIA, 2014, p. 87). 

Dos ensinamentos colhidos no conflito supracitado, juntamente com as lições 

aprendidas da Guerra das Malvinas (entre o Reino Unido e a Argentina), fizeram o 

Exército Brasileiro (EB) refletir sobre a necessidade da utilização da terceira dimen-

são do campo de batalha. Assim, no final da década de 1980, o EB pode contar com 

a aeronave de asas rotativas, por meio do Plano de Estruturação Força Terrestre 

“FT-90”. Tal modernização foi resultado da conclusão de um estudo realizado pela 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) na qual estabeleceu que 

"deveria haver no mínimo uma Unidade de Aviação Leve Orgânica, exclusivamente 

destinada a apoiar a Força Terrestre e sob seu controle direto” (MAIA, 2014, p. 93) . 2

Assim, foram adquiridos aeronaves francesas dos modelos Esquilo e Fennec (HA-1), 

para reconhecimento e ataque leve, e modelo Pantera (HM-1), para transporte de 

tropa. 

De acordo com o Estudo de Viabilidade do Programa Estratégico Aviação do 

Exército de 2017:  "essa recriação foi um sucesso inegável, ao proporcionar a capa-

cidade de aeromobilidade à Força Terrestre (FTer), que permitiu um grande ganho 

operacional.” (BRASIL, 2017, p. 7).  

Em outro trecho, esse documento menciona também que “A doutrina de em-

prego da Av Ex prevê a dotação de aeronaves de ataque. Este vetor aumentará a 

capacidade de sobrevivência da Aviação em quaisquer operações […].” (BRASIL, 

2017, p. 7). Dessa forma, a Aviação do Exército (Av Ex) tem conhecimento da rele-

vância desse tipo de material de emprego militar (MEM), principalmente nas missões 

de apoio de fogo de aviação. 

 O livro “Aviação no Exército: uma visão histórica”, de autoria do Cel R1 Paulo Sérgio da Silva Maia 2

conta a história da recriação da Aviação do Exército, desde sua proposta até a implantação, por meio 
de relatos e documentos históricos de personalidades como o ex-Ministro do Exército Gen Ex Leôni-
das Pires Gonçalves, de como foi escolhida a fabricante de aeronaves e o local de instalação, onde 
hoje encontra-se o Comando de Aviação do Exército (CAvEx).
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Isso vai ao encontro com o Plano Estratégico do Exército de 2020 - 2023 no 

Objetivo Estratégico do Exército (OEE) 1 referente à contribuição com a dissuasão 

extrarregional ao estruturar a Av Ex, dentro da estratégia de ampliar a mobilidade e 

elasticidade da Força (BRASIL, 2019, documento eletrônico). Ademais, esse alinha-

mento também se faz presente dentro do Planejamento Baseado em Capacidades 

(PBC) , no que concerne à Capacidade Militar de Defesa Enfrentamento, com sua 3

capacidade operativa apoio de fogo (BRASIL, 2020, p. 6). Nesse contexto, enqua-

dra-se a tarefa da Av Ex de Apoio de Fogo de Aviação, prevista no Manual de Cam-

panha EB70-MC-10.204 (AvEx nas Operações): 

2.2.4.2 Apoio de fogo de aviação (Ap F Av) - caracteriza-se pelo apoio de 
fogo às tropas que estão em contato direto com unidades do oponente. É 
prestado por frações de ataque da Av Ex, que permanecem subordinadas 
ao elemento de emprego da F Ter de mais alto nível no Teatro de Opera-
ções/Área de Operações (TO/A Op) (BRASIL, 2019, p 3-3). 

Dentro dessa perspectiva, o Comando de Aviação, por meio do programa Avi-

ação do Portfólio de Programa Estratégicos do Exército  (Ptf EE), realizou o plane4 -

jamento do Programa SiAAIH (novo sistema de armas do Fennec AvEx) e desenca-

deou os estudos para o Projeto Trovão, que baseia-se em verificar a viabilidade de 

aquisição de uma aeronave de ataque dedicada (BRASIL, 2020c). Dessa maneira, 

tais modernizações visam cumprir de maneira eficaz, e com letalidade seletiva , o 5

apoio de fogo à Força Terrestre (BRASIL, 2019b, p. 1). 

Nesse contexto, conforme prevê o manual de Doutrina Militar Terrestre (DMT), 

é sabido que o EB trabalha com geração de capacidades de acordo com os seguin-

tes itens, que formam o acrônimo DOAMEPI (BRASIL, 2019a, p.  3-3): 

- Doutrina e Estratégia; 

- Organização; 

  O Planejamento Baseado em Capacidades foi desenvolvido por meio de estudos em 2013 para 3

mapear as capacidades do Exército, em sintonia com a Estratégia Nacional de Defesa de 2018. Se-
gundo o manual Doutrina Militar Terrestre, a capacidade é a aptidão requerida a uma força ou Orga-
nização Militar para cumprir determinada missão ou atividade (BRASIL, 2019). Assim, a concepção 
de emprego do EB passou a baser-se em capacidades vislumbradas para o cumprimento das mis-
sões nas várias hipóteses de emprego (HE), e não mais em possíveis ameaças de países, principal-
mente do entorno estratégico.

 O Portfólio Estratégico do Exército abarca uma série de programas e projetos que visam gerar as 4

capacidades necessárias para o cumprimento de suas missões constitucionais, dentre eles o AS-
TROS 2020, AVIAÇÃO, DEFESA ANTIAÉREA, DEFESA CIBERNÉTICA, GUARANI, OCOP, PROTE-
GER e SISFRON (BRASIL, 2019).

 Letalidade Seletiva: capacidade de engajar alvos de natureza militar com uma resposta proporcional 5

à ameaça, mitigando os efeitos colaterais (LOPES, 2020, p. 2).
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- Adestramento; 

- Material; 

- Educação; 

- Pessoal; e 

- Infraestrutura. 

Com base nas ideias apresentadas, este trabalho tem a finalidade de estudar 

a doutrina de ataque utilizada pela Aviação do Exército Brasileiro, em proveito da 

Força Tarefa Componente , particularmente no apoio de fogo de aviação em situa6 -

ção de guerra , tendo como referência a doutrina de países consolidados em seu 7

uso, como os Estados Unidos da América (EUA) e a França, que também basearam 

a doutrina da Aviação do Exército brasileiro. 

1.1 PROBLEMA 

A fim de manter a Aviação do Exército Brasileiro atualizada e capaz de cum-

prir suas missões no que tange ao apoio de fogo de aviação, a AvEx necessita mo-

dernizar seus MEM e adquirir novos tipos de aeronaves para realizar mais adequa-

damente esse apoio à FTer, de modo a não restringir a eficiência dos elementos de 

combate. 

Assim, o presente trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em torno 

do seguinte problema: quais as ideias que envolvem a doutrina de ataque da AvEx, 

particularmente, quanto ao apoio de fogo de aviação? 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo geral 

Realizar um estudo e análise da adequação da doutrina de ataque da Aviação 

do Exército do Brasil, tendo como referência a doutrina americana e francesa, em 

 Segundo BRASIL (2014), a Força Terrestre Componente (FTC) é o comando singular responsável 6

pelo planejamento e execução das operações terrestres, no contexto de uma operação conjunta.

 Situações de emprego da expressão do Poder Militar: situação de guerra e não guerra (BRASIL, 7

2019) 



14

proveito da Força Terrestre Componente (FTC), particularmente sobre a tarefa de 

apoio de fogo de aviação. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Apresentar a doutrina de ataque da aviação do Exército Norte-Americano, 

no que tange ao apoio de fogo; 

b)  Apresentar a doutrina de ataque da aviação do Exército Francês, referen-

te ao apoio de fogo; e 

c) Apresentar a doutrina de ataque da aviação do Exército Brasileiro, refe-

rente ao apoio de fogo de aviação. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo estará limitado à doutrina ataque das Aviações do Exército 

Norte-Americano, Francês (ALAT - Aviation Légère de l’Armée de Terre) e Brasileiro, 

particularmente sobre o apoio de fogo de aviação. Ademais, o período a ser conside-

rado é de 2012 até os dias atuais, tendo como marco histórico a implementação da 

Política Nacional de Defesa (PND), juntamente com a Estratégia Nacional de Defesa 

(END), nas quais foram estabelecidas as Capacidades Nacionais de Defesa (CND), 

dentre elas a Capacidade de Proteção do Território e Dissuasão (BRASIL, 2020, p. 

36-37).  

Dentro desse período de tempo, surgem os projetos de interesse (estra-

tégico) da Força sobre a articulação e equipamento, como o Programa AVIA-

ÇÃO e seus sub-programas (BRASIL, 2021).  

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

De acordo com o estudo de viabilidade do Programa Aviação, para o Brasil 

ser capaz de atuar como protagonista regional e ator global, há a necessidade da 

nação de exercer um poder dissuasório com eficiência e compatível com sua estatu-

ra político-estratégica (BRASIL, 2017, p. 161).  
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Dessa forma, o trabalho tem por finalidade demonstrar a relevância da Avia-

ção do Exército Brasileiro de ser capaz de executar o apoio de fogo em prol às tro-

pas decisivamente engajadas, contribuindo para o cumprimento das missões. Ade-

mais, verificar se a doutrina brasileira está adequada e atualizada, de acordo com os 

principais exércitos da atualidade (EUA e França). Tal potencialidade, além de uma 

capacidade de ataque eficiente e com letalidade seletiva, contribui para a dissuasão 

regional e extrarregional (OEE 1). 

Outrossim, a referida pesquisa auxiliará na consolidação da doutrina de apoio 

de fogo de aviação, principalmente com a instalação do novo sistema de armas do 

Fennec AvEx e, em um futuro mais distante, por ocasião da aquisição de uma aero-

nave dedicada de ataque. 
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2 METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa qualitativa, bus-

cando-se entender os fenômenos atinentes ao tema proposto (BRASIL, 2012).   

Houve também a combinação do supracitado tipo com a pesquisa documen-

tal, na qual baseou-se em documentos expedidos pelo CAvEx, como documentos 

internos do Exército, portarias, minutas e estudos de viabilidade (BRASIL, 2012).  

A pesquisa bibliográfica focou no estudo de materiais publicados acerca do 

assunto (livros, revistas, artigos, manuais, redes eletrônicas etc.), buscando infor-

mações científicas que dêem maior credibilidade aos argumentos (BRASIL, 2012). 

O universo do presente estudo foram as Aviações do Exército dos seguintes 

países: o Norte-Americano, o Francês e Brasileiro. 

A amostra teve como base as informações contidas em manuais militares uti-

lizados por cada exército abordando o emprego de frações de aeronaves de ataque 

no cumprimento da tarefa de apoio de fogo de aviação; além de artigos, revistas, si-

tes institucionais do Exército Brasileiro e trabalhos científicos de acesso livre ao pú-

blico em geral, incluindo-se aqueles disponibilizados pela rede mundial de computa-

dores. 

As amostras dessa bibliografia serão do tipo não probalística, por não serem 

utilizados procedimentos estatísticos, e classificadas como sendo por acessibilidade, 

pelo fato de selecionar elementos pela facilidade de acesso a eles (ECEME, 2012). 

O método de tratamento de dados utilizado no presente trabalho foi a análise 

de conteúdo, na qual busca-se identificar o que está sendo dito a respeito do referi-

do tema constante da bibliografia (BARDIN, 1977, p. 42).  

A análise bibliográfica amparou-se em obter a fundamentação teórica neces-

sária para relacionar as doutrinas de emprego dos EUA e da França com a atual do 

Brasil e sua adequação com o advento de novos MEM. Pelo caráter qualitativo, foca-

lizou-se nas peculiaridades e as relações entre os elementos, sendo nesse contexto, 

o emprego da doutrina de ataque pelos norte-americanos e franceses; e como está 

prevista a doutrina brasileira, no que tange ao apoio de fogo (LAVILLE e DIONNE, 

1999). 

A metodologia em questão possuiu algumas limitações, particularmente, 

quanto à profundidade do estudo a ser realizado, pois foram analisados manuais e 
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documentos referentes às doutrinas Norte-Americana, Francesa e Brasileira, proje-

tando numa possível formulação de emprego pelo EB para o apoio de fogo de avia-

ção, devido a pouca fonte de consulta existente e de tratamento superficial do as-

sunto. Quanto ao fator limitador tempo para a conclusão do trabalho foram utilizados 

aproximadamente oito meses, de março a outubro de 2021. 
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3 A DOUTRINA DE ATAQUE DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO DOS ESTADOS UNI-
DOS DA AMÉRICA 

O Exército dos Estados Unidos da América emprega sua aviação como fração 

de uma operação terrestre, conduzindo Air-ground operations (AGO) - missões ar-

terra (tradução nossa) como força de manobra aérea das armas combinadas (EUA, 

2020, p. 1-1). Sua Aviação possui competências essenciais como (EUA, 2020, p. 

1-2):  

a) Prover informações precisas e oportunas; 

b) Prover tempo de reação e espaço para manobra; 

c) Destruir, derrotar, desorganizar, desviar ou retardar forças inimigas; 

d) Realizar assalto aeromóvel com forças de superfície; 

e) Realizar transporte aeromóvel de pessoal, equipamentos e suprimentos; 

f) Evacuar feridos ou recuperar pessoal isolado; e 

g) Possibilitar o Comando e Controle a grandes distâncias e terrenos complexos. 

Segundo o manual FM 3-04 (Army Aviation), na estrutura do Exército Norte-

Americano, os helicópteros de reconhecimento e ataque, AH-64D/E Apache, estão 

normalmente inseridos nos Attack Battalion (AB) - Batalhão de Ataque (tradução 

nossa) e Air Cavalry Squadron (ACS) - Esquadrão de Cavalaria Aérea (tradução 

nossa), dentro das Combat Aviation Brigade (CAB) - Brigada de Aviação de Comba-

te (tradução nossa). Este mesmo documento discorre sobre os tipos de ataque: ata-

que contra forças inimigas em contato próximo às tropas amigas e ataque contra 

forças inimigas sem contato às tropas amigas. 

Figura 1 - Brigada de Aviação de Combate 

Fonte: FM 3-04 Army Aviation, 2020 
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3.1 ESTRUTURA DA AVIAÇÃO DE ATAQUE DO EXÉRCITO DOS EUA 

3.1.1 Esquadrão de Cavalaria Aérea (ACS) 

O Esquadrão de Cavalaria Aérea tem por finalidade prover a coleta de infor-

mações oportunas e precisas, de espaço para manobra e tempo de reação, além de 

destruir, derrotar, atrasar, divergir ou desorganizar forças inimigas em apoio à fração 

de armas combinadas (EUA, 2020, p. 2-7). Esse esquadrão organiza-se em Coman-

do da Unidade, 3 (três) air cavalry troops (ACTs) - esquadrilhas de cavalaria aérea 

(tradução nossa) equipados com 8 (oito) AH-64 e 4 (quatro) aeronaves remotamente 

pilotadas (ARP), RQ-7B Shadow, uma esquadrilha de manutenção de aviação, e 

uma esquadrilha de suprimento (EUA, 2020, p. 2-8). 
 

Figura 2 - Esquadrão de Cavalaria Aérea 

Fonte: FM 3-04 Army Aviation, 2020 

3.1.2 Batalhão de Ataque (AB) 

Como elemento da Brigada de Aviação de Combate, o Batalhão de Ataque 

possui as mesmas missões do Esquadrão de Cavalaria Aérea, porém com menos 

capacidade de reconhecimento devido à ausência de ARP. Esse batalhão emprega 

tipicamente suas aeronaves em attack weapons teams (AWTs) - pequenas frações 

de ataque (tradução nossa), de duas aeronaves a formações maiores como de com-

panhia ou batalhão (EUA, 2020, p. 2-8). 
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3.2 AERONAVE DE ATAQUE DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO AMERICANO 

 O AH-64D/E Apache é um helicóptero bi-turbina, assento em tandem, e uma 

plataforma aérea de armamentos capaz de realizar ataques, marcha para o comba-

te, reconhecimento e operações de segurança. A combinação de sensores e siste-

mas de armamento do Apache permite ao comandante da manobra terrestre ganhar 

vantagem no combate (EUA, 2020, p. 5-1). Com isso, é capaz de destruir alvos 

como carros de combate, pessoal e material em condições degradadas do campo de 

batalha (EUA, 2021). 

 

O armamento do AH-64D/E consiste em um sistema de canhão 30mm, confi-

guração de 2 sistemas de foguetes 75 polegadas, e um sistema modular de mísseis 

Hellfire (ar-terra). Tais mísseis podem ser guiados por laser ou radar, e conter varia-

dos tipos de cabeça de guerra, incluindo explosiva, de fragmentação, ou multi-pro-

pósito ou programável (EUA, 2020, p. 5-1). 

Os norte-americanos possuem alguns fundamentos e métodos de emprego 

para esse tipo de aeronave, nos quais incluem (EUA, 1967, p. 27): 

Figura 3 - Batalhão de Ataque




Fonte: FM 3-04 Army Aviation, 2020

Figura 4 - Helicóptero Apache 

 
Fonte: FM 3-04 Army Aviation, 2020

Figura 5 - Helicóptero Apache 

 
Fonte: Disponível em: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Fichei-

ro:AH64D_Longbow_Apache_-_Duxford_Au-
tumn_Airshow_2010_(modified).jpg, acessado em 30 de 

maio de 2021



21

a) Fundamentos da Aeronave de Ataque: 

1) Surpresa; 

2) Velocidade; 

3) Volume de fogo; 

4) Tempo; 

5) Flexibilidade; 

6) Evitar o ponto forte do inimigo; e 

7) Poder de combate. 

b) Técnicas de engajamento (EUA, 2016, p. 2-13): 

1) Tiro com corrida; 

2) Tiro no mergulho; e 

3) Tiro no pairado. 

c) Métodos de engajamento:  

1) Ataque à baixa altura; 

2) Ataque com “balsing"; e 

3) Ataque à alta altura. 

3.3 O APOIO DE FOGO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO AMERICANO 

 O apoio de fogo de aviação é o ataque contra forças inimigas em contato com 

tropas amigas. Como um membro das armas combinadas, a Aviação do Exército 

dos EUA conduz tais ataques para viabilizar a Força de Superfície (F Spf) a capaci-

dade de manobrar para conquistar, reter, ou explorar o êxito. Aqueles podem ser 

planejados ou inopinado, de acordo com o tempo disponível. Cabe ressaltar que a 

Aviação do Exército norte-americano, normalmente, não recebe a tarefa de executar 

o Rotary-Wing Close Air Support (CAS)  - Apoio Aéreo Aproximando (tradução nos8 -

sa), apesar de estarem em condições de realizar quando demandado (EUA, 2020, p. 

3-3). 

 Rotary-Wing Close Air Support (CAS) - Apoio Aéreo Aproximado (tradução nossa): missão de apoio 8

de fogo aéreo, executado pela USAF, em apoio à F Spf que encontra-se em contato com tropa inimi-
ga, guiado por um controlador aéreo (Joint Air Controller ou Forward Air Controller ou Joint Terminal 
Air Controller), com técnicas, táticas e procedimentos (TTP) específicos (EUA, 2020, p. 3-15). Ação 
aérea realizada por aeronave de asa fixa ou rotativa contra alvos hostis que estão próximos à forças 
amigas e requer integração detalhada de cada missão aérea com fogos e movimento dessas forças 
(EUA, 1997, p. 1-28).
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 De modo análogo, o Exército Americano possui a doutrina de Attack Aviation 

Call for Fire - Apoio de Fogo de Helicópteros (tradução nossa), antigo Close Combat 

Attack (CCA), na qual o combatente da F Ter conduz os fogos da aviação do Exérci-

to Americano. Os comandantes que recebem o apoio de aviação devem planejar um 

possível emprego de ambos os ataques (planejado e inopinado), a fim de sincronizá-

los com a manobra terrestre, evitando o fratricídio. O ataque inopinado não é o mais 

adequado tendo em vista não contar com um planejamento detalhado, com sincroni-

zação de ações por parte das frações envolvidas na operação, como o ataque pla-

nejado (EUA, 2020, p. 3-4). 

 Os batalhões de helicópteros empregam os seguintes métodos de ataque 

(EUA, 2016, p. 2-8): 

a) Ataque contínuo: tem a finalidade de pressionar constantemente a força inimiga, 

assegurando ao menos o ataque de uma fração em todos os momentos. Este méto-

do provê ao comandante flexibilidade e eficiência na operação. 

Figura 4 - Ataque planejado de aviação em apoio um 
batalhão Stryker na marcha para o combate 

 
Fonte: FM 3-04 Army Aviation, 2020

Figura 5 - Ataque inopinado reagindo a tropas em 
contato 

 
Fonte: FM 3-04 Army Aviation, 2020

Figura 6 - Exemplo de ataque contínuo 

 
Fonte: ATP 3-04.1 Aviation Tactical Employment, 2016
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b) Ataque faseado: tem a finalidade de impor maior poder de fogo contra a força ini-

miga. Esse método emprega uma fração He no ataque inicial, enquanto outra fração, 

rapidamente, se posiciona uma posição diferente de base de fogos ou posição de 

ataque. Uma terceira fração ou elemento estaria em condições de substituir alguma 

com baixa autonomia ou munição. 

c) Ataque de máxima destruição: tem a finalidade de exercer o máximo de poder de 

combate sobre a força inimiga. Para sobrepujar o inimigo com fogos em massa, toda 

a fração de helicópteros irão atacar simultaneamente. 

 O Apoio de Fogo de Helicópteros é uma técnica, tática e procedimentos 

(TTP). Sendo assim, possui como características (EUA, 2016, p. 2-22): 

a) Condução de fogo e manobra em apoio aproximado à F Spf; 

Figura 7 - Exemplo de ataque faseado 

 
Fonte: ATP 3-04.1 Aviation Tactical Employment, 2016

Figura 8 - Exemplo de ataque de máxima destruição 

 
Fonte: ATP 3-04.1 Aviation Tactical Employment, 2016
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b) Prover fogo e manobra complementar; 

c) Prover reforço de fogos; 

d) Continuidade no desenvolvimento de situação dinâmica; e 

e) Prover alcance de aquisição extendido e letalidade para a força após o contato. 

 Essa tarefa de Fogos pode ser requisitada por ordem fragmentária, briefing 

AFIL, processo das 5 linhas e briefing técnica, padrão, munição e alcance. 

Figura 9 - Exemplo de Briefing AFIL 

 
Fonte: ATP 3-04.1 Aviation Tactical Employment, 2016

Figura 10 - Exemplo de processo das 5 linhas 

 
Fonte: ATP 3-04.1 Aviation Tactical Employment, 2016

Figura 11 - Exemplo de briefing técnica, padrão, 
munição e alcance


 

Fonte: ATP 3-04.1 Aviation Tactical Employment, 2016
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4. A DOUTRINA DE ATAQUE DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO DA FRANÇA 
  
 A aviação do exército francês foi concebido para operar na terceira dimensão 

do campo de batalha, com seu propósito tático e seu objetivo estarem orientados 

para o combate terrestre. A ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre) baseia seu 

emprego em três princípios de guerra, sendo eles liberdade de ação, concentração 

de esforço e economia de meios. Estes são aplicados pela força terrestre no nível 

tático (FRANÇA, 2013b, p. 13-14). 

 As missões cumpridas pela ALAT são (FRANÇA, 2013b , p. 29): 

1) Missões de aerocombate: ofensivas e defensivas; segurança; e de assistência. 

2) Missões de salvaguarda terrestre: ajuda humanitária e contra-terrorismo interno. 

4.1 ESTRUTURA DA AVIAÇÃO DE ATAQUE DO EXÉRCITO DA FRANÇA 

  

 A Aviação do Exército francês possui uma Brigada Aeromóvel - BAM (tradu-

ção nossa) que, por meio de seus quatro regimentos de aviação, podem constituir 

Grupamentos Aeromóveis (GAM) ou Grupamentos Táticos de Armas Combinadas - 

GTIA (tradução nossa). Esses grupamentos são equivalentes ao escalão Batalhão 

(FRANÇA, 2002). Na figura 13, mostra a composição da BAM de forma genérica, 

tendo em vista que é uma estrutura modular, adaptado para cada missão operacio-

nal (MAURY, 2019, p. 8). Esta característica se faz importante devido às Unidades 

Aéreas serem organicamente homogêneas e especializadas em apenas um sistema 

Figura 12 - Evolução das missões durante o conflito 

 
Fonte: Documentation d’information générale sur l’ALAT et l'Aérocombat, 2011



26

de armas, sendo estas os Batalhões de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque e 

os Batalhões de Helicópteros de Manobra e Assalto. 

 

4.1.1 Grupamentos Aeromóveis (GAM) 

  

 O GAM é formado por vários subgrupamentos aeromóveis, mistos ou ho-

mogêneos, composto por 13 a 36 aeronaves; e um Estado-Maior. Sua organização 

interna é caracterizada por uma modularidade total. Dentre suas finalidades, pode 

(FRANÇA, 2018): 

a) Agir em ação combinada ou isolada; 
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b) Apoiar as armas combinadas com patrulhas ou SGAM; 

c) Integrar unidades das armas combinadas. 

 

4.1.2 Subgrupamentos Aeromóveis (SGAM) 
 De acordo com a base doutrinária tática da Escola de Estado-Maior fran-

cesa (FRANÇA, 2018), os SGAM possuem estruturas modulares que lhes proporci-

onam flexibilidade no cumprimento das missões. É composto por 3 a 4 patrulhas de 

helicópteros, atuando de forma combinada ou isolada. 

 De acordo com os objetivos que lhes foram atribuídos, podem ser classifi-

cados em SGAM Fogo, SGAM Manobra ou SGAM Misto. Desta feita, o SGAM Fogo 

possuem predominantemente aeronaves de ataque, podendo ser de dois modelos, 

os helicópteros TIGRE e GAZELE (MAURY, 2019, p. 9). 

4.1.2.1 SGAM Fogo 

  

 Os SGAM Fogo tem como possibilidades (FRANÇA, 2018): 

a) manter ou restabelecer o poder relativo de combate (PRC) da tropa por meio de 

sua reatividade e potência de fogo; e 

b) ser empregado quando o inimigo não permite às unidades terrestres obterem o 

resultado desejado, devido às distância ou atrasos. 

c) destruir cerca de 10 blindados. 

 

Figura 14 - Estrutura do GAM 

 
Fonte: ALAT 30-401 Manuel d'emploi du groupement aéromobile, 2012
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4.2 AERONAVE DE ATAQUE DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO FRANCÊS 

  

 A ALAT possui dois modelos de helicópteros capazes de realizar o apoio de 

fogo, o SA 341/342 Gazelle e o EC 665 TIGER. A primeira aeronave, mais simples, é  

uma aeronave de ataque leve, possuindo diferentes configurações dependendo da 

missão. A segunda aeronave, mais sofisticada, para missões com maior volume de 

fogo, por meio de seu cabedal de armamentos disponíveis (FRANÇA, 2006).  

4.2.1 SA 341/342 Gazelle  

a) Características técnicas SA 341/342 Gazelle canhão 20 mm (FRANÇA, 2006):  

1) Emprego: Proteção anti-aérea, apoio do fogo ar-solo e escolta. 

2) Tripulação: 01 piloto comandante de bordo e 01 piloto-atirador.  

3) Capacidade de voo: dia, noite e com óculos de visão noturna (OVN). 

4) Capacidade de carga ou passageiros : nenhum.  

5) Sistema de armas:  

• aquisição: visual e luneta de observação ATHOS.  

• ajuda ao tiro: 1 visor T 200 (dia e noite).  

Figura 16 - Gazelle Canhão 20 mm 

 
Fonte: ALAT 35-001, 2006

Figura 15 - Exemplo de SGAM Fogo 

 
Fonte: Base Documentaire Tactique, 2018
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• armamento: 1 canhão de 20 mm M621 (700 disparos/min); alcance útil 1000 m 

(max 1500m), 50 a 1000 m no tiro ar-ar.  

 
b) Características técnicas SA 341/342 Gazelle HOT Viviane (FRANÇA, 2006): 

1) Emprego: Destruição de objetivos móveis (blindados), estáticos ou fixos. 
2) Tripulação: 01 piloto comandante de bordo/atirador e 01 piloto. 

3) Capacidade de voo: dia, noite e com óculos de visão noturna (OVN). 

4)  Capacidade de carga ou passageiros: 01 passageiro (autonomia diminuindo 

em 35 min).  

5) Sistema de armas:  

• aquisição: visor óptico; câmera térmica que permite a detecção de um veículo 

até 12 km, observação até 8 km, detecção de pessoa à cerca 3 km.  

• telêmetro laser; medidas de distância até 9800m com precisão de 5m.  

• armamento: míssil HOT filoguiado; carga oca; alcance máximo HOT 2 4000m.

c) Características técnicas SA 341/342 Gazelle SA Mistral (FRANÇA, 2006):

1)  Emprego: Proteção anti-aérea (em apoio às unidades aeromóveis ou terres-

tres) e escolta.

2)  Tripulação: 01 piloto comandante de bordo e 01 piloto/atirador. 

Figura 17 - Gazelle HOT Viviane 

 
Fonte: ALAT 35-001, 2006

Figura 18 - Gazelle SA Mistral 

 
Fonte: ALAT 35-001, 2006
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3)  Capacidade de voo: dia, noite, com óculos de visão noturna (OVN) e voo por 

instrumentos (IFR). 

4)  Capacidade de carga ou passageiros : nenhum.  

5)  Sistema de armas:  

• aquisição: visual e luneta de observação ATHOS.  

• armamento: 4 mísseis MISTRAL; guiado por infra-vermelho; tempo de enga-

jamento de 3s, alcance máximo de 5500m, útil de 5000m e eficaz de 800 a 5000m.

4.2.2 EC 665 TIGER

 O EC 665 TIGER é empregado da seguinte maneira (FRANÇA, 2006):  
a) Reconhecimento.  

b) Proteção anti-aérea (em apoio às unidades aeromóveis ou terrestres).  

c) Apoio de fogo ar-solo.  

d) Neutralização/destruição de objetivos móveis (exceto carros de combate), estáti-

cos, ou fixos.  

  Esta aeronave de ataque possui como principais características técnicas: 

a) Autonomia: 1h30 - 2h30, em função da configuração de armamento.  

b) Tripulação : 01 piloto comandante de bordo/atirador e 01 piloto/atirador. 

c) Capacidade de carga ou passageiros: nenhum.  

d) Sistema de armas:  

• aquisição: visor principal com faixas: ótico, TV, termal; visor do capacete do pilo-

to.  

Figura 19 - EC 665 TIGER 

 
Fonte: Disponível em: https://www.jetphotos.com/photo/8672479, 

acessado em 28 de julho de 2021
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• Armamento canhão 30 mm: alcance de 300 à 2500 m; instalado em torreta, é 

acoplado ao visor do piloto (visor do capacete) e permite o disparo extremamente 

preciso e rápido, à 90° de cada lado do eixo do armamento; pode ser utilizado a par-

tir do visor principal. 

• armamento Mistral: 4 mísseis MISTRAL; guiado por infra-vermelho, tempo de 

engajamento de 3s, alcance máximo de 7000 m, útil de 5000 m, eficaz de 800 à 

5000 m.  

• armamento foguetes: até 68 foguetes de 68 mm; saturação de zona por fleche-

tes entre 2500 e 5000m; neutralização/destruição de pessoal, veículos et blindados 

leves.  

• telêmetro laser; medidas de distâncias até 10 km (precisão de 5 m).  

 Configurações possíveis:  

a)  44 foguetes/150 cartuchos 30 mm/4 Mistral (autonomia 1h30).  

b)  44 foguetes/150 cartuchos 30 mm (autonomia 2h). 

c)  4 Mistral/150 cartuchos 30 mm (autonomia 2h30).  

4.3 O APOIO DE FOGO NA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO FRANCÊS 

  

 A doutrina francesa de apoio de fogo pela Aviação do Exército está baseada 

na doutrina da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Assim, seu apoio 

de fogo de aviação é chamado de Close Combat Attack (CCA) - Ataque de Combate 

Próximo (tradução nossa), sendo um procedimento que permite às unidades de 

combate aéreo conduzir missões de destruição de um adversário ou de conquista de 

uma área, em conjunto e próximo às unidades amigas em terra (FRANÇA, 2013a). 

 Cabe ressaltar que o Exército francês difere o emprego do CCA do CAS, sen-

do este último executado pela Armée de l’Air (Força Aérea Francesa).  

 De acordo com essa fundamentação, os helicópteros de combate são capa-

zes de executar disparos de neutralização e destruição, por meio dos canhões, fo-

guetes e mísseis, com segurança para os meios aéreos e unidades amigas em solo. 

Esse pedido de apoio não necessita de pessoal qualificado, bastando apenas do 

contato rádio entre eles e o adestramento da técnica. A determinação do modo de 

engajamento (TTP e munição) é de responsabilidade do piloto no comando do heli-

cóptero (FRANÇA, 2013a).  
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 O CCA não se restringe ao ataque de inimigos diretamente em contato com a 

tropa amiga, englobando também aspectos macros da missão que possam interferir 

na manobra em andamento, como possíveis reforços (FRANÇA, 2013a).  

 O objetivo é engajado pelas aeronaves por meio visual da tripulação ou pela 

pela confirmação da identificação positiva do alvo, realizado por um controlador táti-

co da unidade terrestre, devendo ser preferencialmente “marcados" por designador 

Laser, fumaça ou rastreadores (GPS) (FRANÇA, 2013a). 

 Quando a força aerocombate for constituída por helicópteros de ataque TI-

GRE, este engajamento pode ser realizado até da visão direta (FRANÇA). 

 A figura 20 mostra um exemplo de cartão para pedido de CCA, contendo o 

processo das 5 linhas.  

 Outro tipo de mensagem de pedido de apoio de fogo é o exemplificado pela  

figura 21, na qual mostra um modelo genérico e mais simplificado (apenas 4 linhas: 

posição amiga, posição inimiga, descrição do objetivo e indicativo e frequência do 

elemento em contato). 

 O desenrolar de um ataque de CCA ocorre da seguinte maneira, conforme a 

figura 22: 

Figura 22 - Desenrolar de um CCA 

 
Fonte: ATP-49
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1º - chegada da patrulha de helicóptero na área após a solicitação do apoio de fogo 

feita por uma tropa em contato; 

2º - Contato rádio; 

3º - Tripulação realiza o pré-briefing antes da chegada na área. Utilização do cartão 

CCA OTAN. Tripulação realiza o briefing com a tropa em contato; 

4º - Transmissão pela tripulação do “Check-in Briefing" com a unidade em contato; 

5º - Transmissão, pela unidade em contato, da última situação tática do terreno; 

6º - Descrição pela tripulação de sua visão do campo de batalha, especificamente a 

identificação das posições amigas e inimigas; 

7º - Identificação ou não das posições amigas e inimigas pelo comandante da tropa 

em contato. Sendo negativa essa confirmação, volta-se à etapa anterior; 

8º - Autorização de engajamento dado pelo comandante da tropa em contato; 

9º - Engajamento do alvo; 

10º - Transmissão da tripulação sobre os danos causados no alvo; e 

11º - Re-engajamento do alvo ou retraimento da patrulha. 

Figura 20 - Cartão da OTAN de CCA 

 
Fonte: ALAT 50.001 - Mémento des procédés d’intégration interarmes/ALAT, 2013
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4.3.1 Procedimentos de designação de alvo 
  

 Para que o apoio de fogo prestado pela aviação do exército francês seja efici-

ente, a tripulação necessita da localização precisa do objetivo, contando também 

com a permanente ligação rádio entre ambas as frações. Essa preocupação se torna 

mais relevante no período noturno, evitando assim o fratricídio (FRANÇA, 2005). 

 Dessa forma, cresce de importância a adequada designação do alvo, poden-

do ser por designador laser, descrição do terreno para identificação visual pela tripu-

lação, sinais de fumaça (amarela ou vermelha) próximo ao objetivo ou coordenadas 

GPS. A designação por laser pode ser realizada por outra aeronave equipada ou por 

marcador portátil pelo elemento apoiado (FRANÇA, 2005). A figura 23 mostra um 

designador laser portátil que pode ser empregado tanto por uma tripulação como 

também pela força de superfície. 

! "#! $%&'()#!*+!,!*-!.,/01#2()/!30/0!4!(,)5%6).0!0#!,1&)7)/,120!.%'(10#!,!

102'(10#!8,5)!$()9:,#!.,!;,5%3<82,(0#=!

Figura 21 - Mensagem de pedido de CCA 

 
Fonte: ALAT 30-011 Manuel d'emploi des formations de l'ALAT en zone urbaine, 2006
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Figura 23 - Designador laser 

 
Fonte: ALAT 30-011 Manuel d'emploi des formations de l'ALAT en zone urbaine, 

2006

Figura 24 - Engajamento diurno 

 
Fonte: ALAT Notice d’emploi appui feu au contact, 2005
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Figura 25 - Engajamento noturno

 
Fonte: ALAT Notice d’emploi appui feu au contact, 2005
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5. A DOUTRINA DE ATAQUE DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

A missão da Brigada de Aviação do Exército (Bda AvEx) é proporcionar aero-

mobilidade orgânica à FTC, cumprindo missões de combate, apoio ao combate e 

apoio logístico (BRASIL, 2003, p. 1-3). 

As possibilidades da Aviação do Exército Brasileiro estão elencadas no Ma-

nual de Campanha Batalhão de Aviação do Exército (EB70-MC-10.358), sendo as 

seguintes (BRASIL, 2020, p. 2-1): 

a) propiciar informações oportunas sobre o inimigo, terreno e as populações ao 

comando enquadrante; 

b) Proporcionar tempo e espaço para a manobra dos demais escalões; 

c) Destruir, neutralizar ou dissuadir tropas inimigas; 

d) Conduzir ou apoiar o assalto, a infiltração e a incursão de tropas de superfície, 

especialmente tropas aeromóveis e tropas especiais; 

e) Proporcionar ao comando enquadrante exercer o comando e controle em 

grandes extensões; 

f) Atuar como plataforma de guerra eletrônica (GE) apoiando elementos de GE 

ou operações aeromóveis em profundidade; 

g) Apoiar com fogos dos meios de superfície ou aéreos; 

h) Conduzir fogos dos meios de superfície ou aéreos; 

i) Constituir Força-Tarefa; 

j) Participar de operações especiais, antiterrorismo e contraterrorismo; 

k) Realizar o transporte de pessoal, equipamentos e suprimentos; 

l) Realizar transporte de feridos, elementos isolados e evacuação aeromédica; e 

m) Participar de operações de cooperação e coordenação com agências. 

5.1 ESTRUTURA DA AVIAÇÃO DE ATAQUE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Na estrutura da Aviação do Exército Brasileiro, não existe uma aeronave de 

ataque dedicada, conforme as doutrinas estudadas anteriormente, e sim helicópte-

ros de reconhecimento e ataque leves, os HA-1 FENNEC AvEx . Estes estão dispos9 -

 . O FENNEC AvEx é a versão modernizada das aeronaves originalmente recebidas, o Esquilo e o 9

Fennec, realizada pela HELIBRAS (AIRBUS).
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tos na Esquadrilha de Reconhecimento e Ataque (EHRA) dos Batalhões de Aviação 

do Exército (BAvEx) (BRASIL, 2020, p. 2-4). 

5.1.1 O Batalhão De Aviação Do Exército 
  

 O manual EB70-MC-10.358 (BRASIL, 2020, p. 2-3) ampara que a estrutura de 

um B Av Ex é flexível, podendo ser suprimidos ou agregados elementos de sua or-

ganização básica, visando atender às necessidades da força que o enquadra. 

 Tais elementos estão dispostos da seguinte maneira: 

a) Estrutura básica: 

1) Comando e Estado-Maior/Estado-Maior Especial; 

2) Esquadrilha de Comando e Apoio (E C Ap); 

3) Esquadrilhas de Helicópteros (Esqda He); 

4) Esquadrilha de Manutenção e Suprimento de Aeronaves (EMS). 

 As Esqda He constituem os elementos de manobra da Unidade Aérea e po-

dem ser de dois tipos: 

a) Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque; 

b) Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral. 

Figura 26 - Estrutura do B Av Ex 

 

Fonte: EB70-MC-10.358 - Batalhão de Aviação do Exército
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5.1.2 A Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque 
  
 A EHRA constitui o elemento de manobra do batalhão que concentra quase a 

totalidade de potência de fogo da unidade. Isso faz com que a subunidade cerre 

seus meios sobre o inimigo, por intermédio do fogo e do movimento, destruindo-o ou 

neutralizando-o (BRASIL, 2020, p. 2-8). 

 A esquadrilha pode contar com Anv dedicadas de ataque, Anv de reconheci-

mento e ataque leves e médias , bem como com Anv de emprego geral e de em10 -

prego misto (Anv com capacidade de transporte configuradas com armamentos axi-

ais) (BRASIL, 2020, p. 2-8). Dessa forma, possui como principais atribuições: 

a) realizar a proteção dos He de emprego geral, quando necessário; 

b) executar operações de ataque aeromóvel; 

c) executar tarefas de reconhecimento e de segurança aeromóveis com seus Pel 

Rec e Atq; e 

d) prover apoio de fogo de aviação. 

5.2 AERONAVE DE ATAQUE DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

  

 A aeronave estabelecida pela Aviação do Exército para o cumprimento de 

missões de reconhecimento e ataque é o FENNEC, sendo o primeiro helicóptero 

adquirido pelo EB, em 1987. O FENNEC possui uma autonomia de voo de aproxi-

madamente 3 (três) horas e 20 (vinte) minutos e pode ser armado com metralhado-

ras .50 e foguetes não guiados de 70 mm. Seu sistema de armas conta com um vi-

 Com a implantação do SiAAIH, essa Esqda poderá operar as aeronaves HM-1 K2 “Super Pantera”, 10

em Unidades Aéreas que não possuem o Fennec AvEx, como é o caso do 4º BAvEx na Amazônia.

Figura 27 - Estrutura da EHRA

 

Fonte: EB70-MC-10.358 - Batalhão de Aviação do Exército
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sor de tiro (retículo - píper) para engajamento visual e uma unidade controle de ar-

mamento. Na última década, a frota dessa aeronave sofreu um processo de moder-

nização, por meio de incorporação de modernos sistemas de aviônicos de última ge-

ração no padrão Glass Cockpit (ÁGUIA, 2019, p. 31). Recentemente, os foguetes 

não guiados Skyfire (modernização do SBAT 70), com alcance extendido em relação 

ao anterior, foram introduzidos como munição 70 mm, retornando à AvEx essa capa-

cidade de saturação de área. 

5.2.1 O Sistema de Armamento Axial e Imageamento para Helicópteros (SiA-
AIH) 
  
 De acordo com a Proposta do Modelo de Obtenção Nr 04/2019, o subprogra-

ma SiAAIH consiste em: 

a. adotar novos sistemas de armamentos axiais para as aeronaves HA-1 
“Fennec AvEx” e HM-1 K2 “Super Pantera” a partir da aquisição e contrata-
ção de integração de subsistemas de armas, aquisição e transmissão de 

Figura 28 - FENNEC AvEx

 

Fonte: AvEx em Revista - Asas da Força Terrestre, 2020. 
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imagens e dados, recepção de imagens e dados e subsistema de simulação  
embarcada e em solo (BRASIL, 2019, p. 5). 

 Esse sistema é composto por vários subsistemas, dentre eles o subsistema 

de armas, subsistema de aquisição de alvos e imagens, subsistema de transmissão 

de imagens e dados, subsistema de recepção de imagens e dados e o subsistema 

de simulação (BRASIL, 2019, p. 12). Dentro do subsistema de armas, o programa 

dotará ambas aeronaves com metralhadoras multicanos de alta cadência e calibre 

7,62mm e novos lançadores de foguetes (não guiados) com maior capacidade de 

carga (casulo com 19 espaços a ser utilizado no HM-1 K2), além de mísseis ar-terra 

e de foguetes guiados (BRASIL, 2019, p. 7). 

 Com relação à parte dos optrônicos, ainda é composto por sistemas de mis-

são, capacetes do tipo “Helmet Mounted Display (HMD)” - Tela montada no capacete 

(tradução nossa) e câmeras coloridas e infravermelhas. Além disso, está previsto um 

computador de missão integrado, onde será possível visualizar a missão na carta, 

gerenciar os armamentos e aquisição de alvos e imagens (BRASIL, 2019, p. 7).  

 Assim, tal modernização visa substituir o obsoleto Sistema “Olhos da Águia - 

SOA e permitirá a Av Ex cumprir, em melhores condições, as suas missões precípu-

as, em especial o apoio de fogo de aviação (BRASIL, 2019, p. 6). 

 Algumas opções, de forma prospectiva, de armamentos que se enquadram 

nos requisitos definidos na Portaria Nº 142-EME:   

Figura 29 - Míssil 5ª Geração SPIKE ER2

 

Fonte: AvEx em Revista, 2020. 

Figura 30 - Foguete Guiado GATR

 

Fonte: AvEx em Revista, 2020. 

Figura 32 - Metralhadora multicanos M134D

 

Fonte: AvEx em Revista, 2020. 

Figura 31 - Fennec com o míssil SPIKE

 

Fonte: Disponível em: https://tecnodefesa.com.br/avex-e-o-spike-er2-cin-
co-perguntas-para-gal-papier-rafael/, acessado em 08 de julho de 2021
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5.3 A CAPACIDADE OPERATIVA DE APOIO DE FOGO  

5.3.1 Apoio de Fogo de Aviação 
  

 O presente capítulo baseia-se em pesquisas, tais como na minuta de Apoio 

de Fogo de Aviação, em processo de confecção pelo Comando de Aviação do Exér-

cito, ainda na fase de estudo, e nos demais documentos que estão em processo de 

reformulação. Assim, essa doutrina está incipiente dentro da AvEx, possuindo pouca 

bibliografia.  

 Inicialmente, assim como na doutrina americana, cabe realizar uma diferenci-

ação entre o Ap F Av e o Apoio Aéreo Aproximado. Este último, realizado pela Força 

Aérea Brasileira (FAB), tem o propósito de engajar alvos inimigos em contato com 

tropas amigas, e cuja responsabilidade e comando da missão é do Guia Aéreo 

Avançado (GAA), o que demanda um grau de especialização do solicitante. Somen-

te esses militares, formados pela FAB, que estão aptos à cumprir tal missão (BU-

CHAUL, 2019, p. 3). Atualmente, esse assunto é ministrado para determinados mili-

tares como Forças Especiais e Precurssores Para-quedistas, tornando-os habilita-

dos ao GAA; e, de forma introdutória, no Curso de Piloto de Combate (CIAvEx). Este 

último também não possui, em seu currículo, a parte doutrinária de Ap F Av, não 

sendo aplicado na especialização dos recursos humanos. 

 Em contrapartida, a Aviação do Exército cumpre a tarefa de Apoio de Fogo de 

Aviação em proveito da função de combate Fogos. Essa função de combate com-

preende um conjunto de tarefas e sistemas inter-relacionados que permitem a apli-

cação e o controle de fogos, orgânicos ou não, integrados pelos processos de plane-

jamento e coordenação (BRASIL, 2015, p. 1-1).  

 Complementando a definição do termo, o Ap F Av é uma missão conduzida 

por uma F Helcp, preferencialmente por aeronaves de ataque da AvEx, constituindo 

Força-Tarefa Aeromóvel (FT Amv) ou não. Terá por finalidade permitir ou facilitar que 

a F Spf solicitante, em contato decisivo com o inimigo, prossiga na conquista ou na 

manutenção de um determinado objetivo.  

 Essa operação é melhor indicada para aquelas Unidades que possuem rela-

ção operacional direta com a AvEx, como as tropas aeromóveis e as Forças Especi-
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ais. Contudo, pode ser executada em prol de qualquer fração sob qualquer nível de 

treinamento.  

 As características de um Ap F Av incluem:  

a) A condução de fogos em apoio às F Amg em solo; 

b) A provisão de fogos complementares, aproveitando as vantagens oferecidas pelo 

terreno, pela reserva se for o caso (SFC) e pela proteção oferecida pelas F Amg; 

c) A provisão de fogos em reforço;  

d) O esclarecimento contínuo da situação; 

e) A extensão do alcance inerente às F Amg, particularmente em terrenos edificados 

e em terreno complexo; 

f) A imposição de dilemas ao inimigo, não os permitindo fuga; 

g) O estabelecimento e o controle da sincronia operacional da batalha; e 

h) A AvEx sob controle operacional das F Amg, conforme imposto pela situação.  

 Para que o Ap F Av seja eficientemente executado, as F Amg em solo preci-

sam ter condições mínimas de conduzir os fogos e designar alvos podendo utilizar-

se de equipamentos específicos para sinalização e designação de alvos. Em casos 

específicos de necessidade operacional, a critério do Cmt da Força de Superfície (F 

Spf), estes procedimentos poderão ser realizados de forma degradada ou adaptada, 

aumentando-se, se for o caso, as distâncias de segurança entre as frações envolvi-

das.  

 O Ap F Av pode ser classificado quanto ao aspecto tático e técnico. Quanto 

ao aspecto tático: 

a) Letais - Fogo que tem por finalidade causar baixas ou produzir elevados danos 

materiais; e 

b) Não letais - Fogo que tem por finalidade incapacitar pessoal ou material, bus- 

cando-se evitar baixas permanentes ou provocar danos desnecessários às instala-

ções e ao meio ambiente.  

 Quanto ao aspecto técnico, dividem-se segundo o grau de previsão, efeito 

desejado e momento da execução. Quanto ao grau de previsão: 

a) Previstos - Fogos planejados em áreas ou pontos onde possam ser necessários e 

desencadeados sobre alvos previamente analisados e previstos em algum plano de 

fogos (artilharia, morteiros, aéreo ou naval); e 

b) Inopinados - Fogos realizados sobre alvos de oportunidade, sejam estes sensí-
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veis ao tempo ou não. Tais fogos devem ser desencadeados sobre alvos sensíveis 

ao tempo (AST) tão logo estes sejam localizados em virtude de sua elevada mobili-

dade.  
 Quanto ao Efeito desejado:  

a) Neutralização; 

b) Destruição; 

c) Interdição;  

d) Inquietação; e  

e) Especiais.  

 Quanto ao momento da execução:  

a) à Pedido; e 

b) à Horário.  

 Pelas características do apoio de fogo de aviação no combate aproximado, 

este difere do Apoio Aéreo Aproximado realizado pela Força Aérea por dispensar a 

presença de militares junto as frações, capacitados como Guia Aéreo Avançado ou 

Controlador Aéreo Avançado responsáveis pela orientação, navegação e condução 

das aeronaves até a execução dos fogos. 

O planejamento de tal tipo de missão compreende as seguintes medidas: 

a) Ordem Fragmentária (O Frag); 

b) Briefing inicial em voo (Air-Filed – AFIL);  

c) Fonia de 5 Falas (F5F); e 

d) Briefing sobre a técnica, padrão, munição e alcance (TPMA) a serem utilizados 

durante a execução (apenas F Helcp). 

  

 

Figura 34 - Formato da F5F 

 
Fonte: Minuta Apoio de Fogo de Aviação

Figura 33 - Exemplo de Briefing AFIL

 
Fonte: Minuta Apoio de Fogo de Aviação
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 Assim que a coordenação entre a F Spf e a F Helcp estiver completa, o Cmt F 

Helcp desenvolverá o plano de ataque para as aeronaves. Para tal, deverá conside-

rar: 

a) Técnica a ser utilizada para a execução do tiro:  

1) Pairado – qualquer engajamento realizado antes de se adquirir a velocidade 

translacional de sustentação. Pode ser realizado em voo totalmente estacionário ou 

com deslocamento lateral ou à frente. Quando houver condições ideais para adoção 

de cobertas e abrigos, o ambiente operacional a permitir ou as variáveis da opera-

ção a exigirem (Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo, por 

exemplo), os helicópteros da AvEx poderão escolher esta técnica;  

2) Desfile – o tiro em desfile é aquele realizado por aeronaves da AvEx acima da 

velocidade translacional de sustentação. A velocidade à frente adiciona estabilidade 

ao helicóptero e melhora a precisão do tiro de munições não-guiadas, principalmente 

foguetes. Esta técnica, por ser dinâmica, maximiza a utilização da metralhadora cali-

bre .50 (ponto cinquenta)/canhões e dos tiros aéreos com foguetes, permitindo a 

execução do tiro direto ou indireto (mísseis ar-terra) a partir da plataforma aérea; ou  

3) Mergulho – o tiro em mergulho é aquele realizado por aeronave em perfil des-

cendente de deslocamento à frente. As grandes altitude e velocidade intensificam a 

precisão do tiro, principalmente de foguetes, diminuindo sua dispersão. Pode ser 

executado de duas maneiras:  

(a) Normal: com angulação de arfagem variando entre 10º (dez graus) e 15º 

(quinze graus); ou  

(b) Profundo: com angulação de arfagem de até 30º (trinta graus).  

b) Padrão/direção do ataque:  

1) A direção geral para execução do tiro;  

2) Circuito (curvas/esquivas) – é a forma básica para execução do tiro, da qual 

todos os outros padrões derivam, sendo utilizada para coordenar as ações de cada 

membro da F Helcp. Este padrão é dividido em 3 (três) circuitos com base nas capa-

cidades do sistema de armas empregado e na velocidade média do ataque. As fra-

ções empregadas devem ajustar as distâncias conforme o necessário, de acordo 

com o estudo prévio da missão, inimigo, terreno e condições meteorológicas, meios 

aéreos disponíveis, tempo e considerações civis (MITeMeTC). Os três circuitos são: 
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(a) Completo: requer maior preparação, maximiza a segurança e é primaria-

mente utilizada para o engajamento com mísseis;  

(b) Externo: realizada fora do alcance de utilização do armamento de uso cole-

tivo do inimigo, permitindo à F Helcp a utilização de qualquer tipo de munição. Há 

um decréscimo na precisão do tiro com foguetes e canhões/metralhadoras; e  

(c) Interno: realizada fora do alcance das armas portáteis do inimigo, maximi-

zando a precisão do tiro de foguetes e canhões/metralhadoras.  

3) Folha(s) de Trevo (curvas/esquivas) – a folha de trevo é uma variante básica do 

circuito padrão e elimina a previsibilidade, por parte do inimigo, do tiro realizado 

sempre a partir da mesma direção. O número de folhas a serem voadas, a distância 

para o engajamento e a sincronização para o tiro são flexíveis. Quando várias fra-

ções de helicópteros a utilizam ao mesmo tempo, o inimigo é confrontado com gran-

de volume de fogos provenientes de várias direções. Deve-se ter cuidado ao “perigo 

próximo” e em não sobrevoar o(s) alvo(s) determinado(s).  

Figura 36 - Folha de Trevo 

 
Fonte: Minuta Apoio de Fogo de Aviação

Figura 35 - Circuitos




Fonte: Minuta Apoio de Fogo de Aviação
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4) Ataque em “L” (curvas/esquivas) – o padrão de ataque em “L” é utilizado em 

seção, quando se deseja um grande volume de fogo por um curto período de tempo. 

Este padrão possibilita o ataque a alvos lineares, mascarados pelo terreno, ou obs-

táculo(s), por apenas um lado. A sincronia entre as seções é essencial para a reali-

zação de tiros simultâneos contra o(s) alvo(s) designado(s). Se não houver a neces-

sidade de grande volume de fogos, as aeronaves poderão realizar o circuito padrão 

e o estabelecimento de uma sincronia entre elas permitirá o tiro de uma aeronave 

por vez. 

5) Ataque em 45º (curvas/esquivas) – o padrão de ataque em 45º (quarenta e cin-

co graus) permite ao ala da seção realizar tiros sobre o(s) alvo(s) designado(s), de 

uma direção diferente, quase que simultaneamente ao líder da fração, se necessá-

rio. O ala diverge em azimute e elevação, forçando o inimigo a redirecionar suas de-

fesas, enfraquecendo-as momentaneamente.  

Figura 38 - Ataque em 45º 

 
Fonte: Minuta Apoio de Fogo de Aviação

Figura 37 - Ataque em “L" 

 
Fonte: Minuta Apoio de Fogo de Aviação
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6) Ataque em 8 (curvas) – o padrão de ataque em 8 (oito) alterna as direções de 

ataque e esquiva dentro de uma área limitada para realização da operação. Similar-

mente ao padrão folha de trevo, será executado em alvos com obstáculos naturais 

ou artificiais que limitam as direções de ataque. 

 7) Circular/Carrossel (curvas) – o padrão circular é normalmente utilizado para 

reconhecimento de alvo pontual ou área de interesse, como uma ponte por exemplo. 

É recomendado para observação aérea, designação de alvos e utilização de arma-

mento lateral. Esta técnica permite uma observação constante do alvo por vários 

ângulos. Permite, ainda, o engajamento simultâneo do(s) alvo(s) designado(s) a par-

tir de várias direções. Um pré-requisito para este padrão será a separação vertical 

entre as aeronaves. Desta forma, o risco de colisão em voo e o conflito de fogos se-

rão mitigados. 

Figura 39 - Ataque em 8 

 
Fonte: Minuta Apoio de Fogo de Aviação

Figura 40 - Padrão Circular 

 
Fonte: Minuta Apoio de Fogo de Aviação
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5.3.2 Modelos de aeronaves de ataque possíveis para a Aviação do Exército 

	 	

	 Ao longo AvEx realizou alguns testes de voo em aeronaves de ataque por in-

termédio do Grupo de Ensaio e Avaliações (GEA), em modelos como o T-129 Atak, 

da Turkish Aerospace Industries, o AH-1Z Viper, da Bell Helicóptero, o A-129D Man-

gusta, da AgustaEstland, e o MI-28NE Havoc, da Mil Moscow Helicopter Plant 

(MENDES, 2020, documento não paginado), com o intuito de subsidiar o assesso-

ramento do Projeto TROVÃO. 

O Projeto TROVÃO tem como finalidade planejar e executar as fases para 

aquisição de helicópteros de ataque para o EB, buscando a capacidade de ação de 

choque em missões de Ataque Aeromóvel, Segurança Aeromóvel e Escolta de uma 

FT Aeromóvel, em missões conjuntas da AvEx com uma F Spf (BRASIL, 2014a). O 

referido projeto está vinculado ao Projeto Estratégico do Exército (PEE) RECOP 

(Recuperação da Capacidade Operacional). Tal aquisição, juntamente com o projeto 

do SiAAIH, permitirá aumentar o poder de combate das OM AvEx, que encontram-se 

com dificuldades em cumprir as missões constitucionais, principalmente a defesa do 

território nacional (BRASIL, 2014b). 

Nesse contexto, a disponibilidade de acesso a tais equipamentos é restrita no 

mercado internacional, concentrando o conhecimento tecnológico e capacidade de 

produção à poucos países. No Sistema-Mundo, apenas oito destes detém esse tipo 

de desenvolvimento tecnológico, a saber: Estados Unidos da América (EUA), Rús-

sia, China, Espanha, Alemanha, França, Itália e Africa do Sul (MENDES, 2020, do-

cumento não paginado). 

Figura 41 - Avaliações do GEA para o novo projeto da AvEx 

 
Fonte: Informativo ÁGUIA, 2019. 
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As principais características das aeronaves testadas pelo GEA são:  

a) AH-1Z Viper (MENDES, 2020, documento não paginado) 

1) País de origem e fabricante: Estados Unidos/ Bell Helicopter  

2) Comprimento: 17,8 m 

3) Altura: 4,37 m 

4) Diâmetro do rotor: 14,6 m  

5) Velocidade de cruzeiro: 296 km/h (160 kts) Alcance: 231 km 

6) Teto máximo: 6 000 m (19 700 ft) 

7) Razão de subida: 14,2 m/s  

8) Armamentos:  

 - Metralhadoras:  

• 1 canhão M197 Gatling de 20 mm 

 - Foguetes:  

• Pods de foguetes para 7 até 19 Hydra 70 ou APKWS II de 70 mm  

 - Mísseis:  

• 2 mísseis AIM-9 Sidewinder um em cada lado da aeronave.  

• 6 mísseis AGM-114 Hellfire em quatro lançadores com quatro cada.  

b) Agusta A129 Mangusta (MENDES, 2020, documento não paginado) 
1)  País de origem e fabricante: Itália/ AgustaWestland  

2)  Comprimento: 12,28 m 

Figura 42 - AH-1Z Viper 

 
Fonte: Disponível em: https://www.cavok.com.br/bell-ah-1z-viper-para-o-paquistao, acessado 

em 28 de julho de 2021
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3)  Altura: 3,35 m 

4)  Diâmetro do rotor: 11,90 m  

5)  Velocidade de cruzeiro: 229 km/h (124 kts) Alcance: 510 km (317 NM) 

6)  Teto máximo: 4725 m (15 500 ft) 

7)  Razão de subida: 10,2 m/s  

8)  Armamentos: 

 - Metralhadoras / Canhões  
• 1 canhão tipo Gatling de 20 mm (0,787 in)  

 - Foguetes 4 pods com:  
• 38 foguetes não guiados de 81 mm ou  
• 70 foguetes não guiados de 70 mm  

 - Mísseis  
• 8 AGM-114 Hellfire ou BGM-71 TOW anti-carro  
• 4-8 AIM-92 Stinger ou Mistral  

c) T-129 Atak

1) País de origem e fabricante: Turquia/ Turkish Aerospace  

2) Comprimento: 14,54 m 

3) Altura: 3,40 m 

4) Diâmetro do rotor: 11,90 m  

5) Velocidade de cruzeiro: 281 km/h (152 kts) Alcance: 537 km (290 NM) 

Figura 43 - A129 Mangusta 

 
Fonte: Disponível em: https://besthqwallpapers.com/pt/helicópteros/agusta-a129-mangusta-4k-heli-

cóptero-de-ataque-exército-italiano-otan-166744, acessado em 28 de julho de 2021
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6) Teto máximo: 4572 m (15 000 ft) 

7) Razão de subida: 7,3 m/s  

8) Armamentos: 

 - Metralhadoras / Canhões  
• 1 canhão tipo Gatling de 20 mm 

 - Foguetes 4 pods com:  
• 76 foguetes não guiados de 70 mm ou 
• 48 foguetes não guiados de 70 mm ou 
• 16 foguetes guiados CIRIT ATGM 

 - Mísseis  
• 8 UMTAS anti-carro ou 
• 9 Stinger ar-ar 

d) MI-28 Havoc (MENDES, 2020, documento não paginado) 

1)País de origem e fabricante: Rússia/ MIil Moscow Helicopter Plant  

2)Comprimento: 17,01 m 

3) Altura:3,82 m 

4) Diâmetro do rotor: 17,20 m  

5) Velocidade de cruzeiro: 270 km/h (150 kn) Alcance bélico: 435 km 

6) Teto máximo: 5700 m (18700 ft) 

Figura 44 - T-129 Atak 

 
Fonte: Disponível em: https://www.defesaaereanaval.com.br/artigos/exercito-brasileiro-rece-

be-demonstracao-do-helicoptero-de-ataque-t129-atak, acessado em 28 de julho de 2021
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7) Razão de subida: 13,6 m/s  

8)  Armamentos: 

(a) Metralhadoras / Canhões  

• 1 metralhadora automática de queixo 30 mm Shipunov 2A42  

(b) Foguetes  
• 40 foguetes S-8 ou 10 foguetes S-13  

(c)  Mísseis  
• 16 mísseis Ataka-V anti-tanque ou 8 Igla-V e Vympel R-73 mísseis ar-ar  

Figura 45 - MI-28 Havoc 

 
Fonte: Disponível em: https://www.army-technology.com/

projects/mi28/, acessado em 28 de julho de 2021
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6. CONCLUSÃO 

 O presente trabalho tem como objetivo verificar a adequabilidade e o nível de 

atualização da doutrina de ataque da AvEx, particularmente o Ap F Av, em relação às 

empregadas pelos Exércitos Norte-Americano e Francês. Também, foi considerada 

em relação aos possíveis materiais a serem propostos nos projetos do SiAAIH e 

Trovão. 

 Durante o desenvolvimento do trabalho, verificou-se alguns pontos a serem 

divididos nas seguintes partes: a situação atual da doutrina na AvEx, a doutrina de 

Ap F Av em relação às demais doutrinas estudadas, e se os meios aéreos e sistema 

de armamento existentes e futuros atendem à doutrina. 

 A situação atual da doutrina na Aviação do Exército Brasileiro é a de não exis-

tência de doutrina formalizada, sendo apenas assunto de estudos para futura im-

plementação. Este fato fica exemplificado na minuta de Ap F Av apreciada nesta 

pesquisa e pelo fato do Curso de Piloto de Combate (CPC) não contemplá-lo em 

seus documentos de ensino, não sendo ministrado. O CPC, curso destinado à for-

mação tática do piloto militar, é  onde deveria ser executada essa aplicabilidade teó-

rica, disseminando-a.  

 Isso reflete-se nas Unidades Aéreas que possuem helicópteros de Reconhe-

cimento e Ataque, onde não possuem a capacidade de prover esse apoio às tropas 

em contato com o inimigo. Por essa circunstância, o OEE não é atendido em sua 

plenitude, gerando uma lacuna nessa capacidade operativa. 

 Em relação à doutrina de Ap F Av, o estudo brasileiro possui semelhanças de 

emprego em relação às doutrinas americana e francesa. Verificou-se, também, que 

a França utiliza o procedimento padronizado pela Organização do Tratado do Atlân-

tico Norte (OTAN), sofrendo influência, indiretamente, da doutrina americana. 

 Nesse sentido, conclui-se que o Ap F Av possui técnicas análogas ao Call for 

Fire dos EUA e do CCA francês como o processo das 5 linhas, e a separação entre 

esse apoio prestado pela AvEx e o das Forças Aéreas (CAS e Apoio Aéreo Aproxi-

mado). 

 Com relação aos meios aéreos de ataque, infere-se que a Aviação do Exérci-

to Brasileiro possui material parecido com o da ALAT, relativo às aeronaves leves 

(FENNEC AVEX e o GAZELLE). Contudo, esses países de primeiro mundo, empre-
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gam aeronaves dedicadas de ataque, com maior poder de fogo e capacidades, a 

exemplo do AH-64 APACHE e TIGRE. Assim, os EUA e a França possuem maior 

dissuasão com os supracitados MEM, que proporcionam maior letalidade seletiva 

durante as operações, o que não ocorre no caso brasileiro. 

 Em matéria de sistema de armamento, a brasileira, atualmente, está carente e 

aquém desses dois países. A condição de aquisição de alvos ser feita apenas no vi-

sual não propicia a letalidade seletiva eficiente, aumentando a chance de fratricídio 

entre as tropas. As metralhadoras .50 estão obsoletas, apresentando grande índice 

de panes; e apesar dos novos fogos 70 mm Skyfire estarem já em operação, os ca-

sulos de apenas 7 (sete) calhas não oferecem a saturação de área adequada. 

 Nesse ponto, há a urgência na implementação do projeto SiAAIH para que 

essa defasagem seja suprida temporariamente, até a aquisição da aeronave dedica-

da de ataque, tendo em vista que os EUA e França já empregam esses tipos de ma-

teriais em suas aviações da F Ter. 

 Por fim, verifica-se que a doutrina de apoio de fogo de aviação está intrinse-

camente ligada aos materiais existentes, à execução da tarefa (TTP) e cumprimento 

do que está previsto na END. Dessa forma, a doutrina de Apoio de Fogo de Aviação 

contribui também por incutir o pensamento ou filosofia de ataque na Aviação do 

Exército Brasileiro. A preocupação em desenvolver ou aperfeiçoar doutrina e TTP 

fica extremamente dificultada e inibida sem uma experimentação doutrinária, daí a 

importância do fator material, o que pode ocasionar a sua estagnação. Assim, para o 

seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, esta ideia vai ao encontro com o DOAME-

PI, que ressalta que a geração de capacidade é a combinação de todos os itens: 

Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Estrutura, Pessoal e Infraestrutura. 
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