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RESUMO 

 

 

 

 

 

A Missão precípua da Aviação do Exército (AvEx) é prestar aeromobilidade à Força 

Terrestre em operações de guerra e de não guerra. Nos últimos anos, algumas aeronaves 

orgânicas da AvEx foram submetidas a um processo de modernização que alterou 

consubstancialmente suas características estruturais, de equipamentos e até mesmo de 

performance. Nesse contexto, pode-se destacar a modernização dos então denominados 

AS 350/550 que, após o término do referido processo, passaram a ser chamados de AS 

550 A2, ou FENNEC AvEx. Passou a ter novas possibilidade, porém também ganhou 

novas limitações, principalmente referentes ao aumento do peso bruto e manutenção do 

mesmo motor ARRIEL 1D1. Levando em consideração que a performance da aeronave 

tem profunda relação com seu peso e com características do ambiente de operação 

(altimetria, distâncias e temperatura), o presente trabalho visa esclarecer, a partir de 

pesquisa analítica, como a modernização do HA-1 (denominação funcional da aeronave) 

impactou o seu emprego em missões de transporte de pessoal e material na área de 

responsabilidade do Comando Militar do Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), 

tendo em vista suas particularidades climáticas e geográficas.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aviação do Exército, FENNEC AvEx, Performance, Climáticas, 

Geográficas, Comando Militar do Oeste, Transporte de pessoal e material. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The primary Army Aviation’s (AvEx) mission is to provide aeromobility to the Ground Force 
in war and non war operations. In the last few years, some of AvEx’s organics aircrafts 
were submitted to a modernization process that substantially modify its structurals, 
equipment characteristics and performance. In this background, it can be highlighted the 
modernization of the so-called AS350/550 which, after the end of the forenamed process, 
came to be called As550 A2, also know as FENNEC AvEx. It started to have new 
possibilities, but it also gained new limitations, mainly related with the gross weight 
increase and maintenance of the same ARRIEL 1D1 engine. Allowing that the aircraft's 
performance has a deep relationship with its weight and with the operational environment’s 
characteristics (altimetry, distances and temperature), this work seeks to clarify, based on 
analytical research, how the HA-1’s modernization (aircraft’s functional denomination) 
impacted his use in personnel and material air transport missions in the Western Military 
Command’s responsibility area (Mato Grosso and Mato Grosso do Sul), in view of its 
climatic and geographical particularities. 

 

 

KEY-WORDS: Army’s Aviation, FENNEC AvEx, Performance, Climatics, 

Geographical, Western Military Command, Personnel and Material Air Transport. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A plataforma aérea de asas rotativas passou a ser utilizada nos combates 

ocorridos após a II Guerra Mundial (1939 – 1945), tendo em vista a necessidade 

de adaptação às novas nuances dos conflitos armados. Porém, foi durante a 

Guerra do Vietnã (1955 – 1975), no contexto da Batalha de la Drang (1965), na 

Operação de Assalto Aeromóvel conhecida como Op Landing Zone X – Ray, que 

o helicóptero foi empregado, maciçamente, como um vetor de multiplicação do 

poder de combate. Pode –se dizer que, a partir de então, seu uso ficou 

consagrado nos conflitos das mais diversas naturezas, proporcionando às forças 

alta mobilidade, versatilidade e poder de choque. 

Buscando inserir-se no contexto dos conflitos de 4ª Geração, o Exército 

Brasileiro viu a necessidade de reativação de sua capacidade aeromóvel, 

perdida desde 1941. Dessa forma, foi recriada em 3 de setembro de 1986, a 

Aviação do Exército (AV Ex). A importância dada pela Força Terrestre a esse 

assunto ficou clara, conforme demonstrado a seguir: 

 

O Ministro afirma que criou a Av Ex porque julgava “que para 

um Exército como o nosso, servindo em um território nacional tão 

imenso, ela, seguramente, seria um instrumento fantástico de 

mobilidade para a nossa tropa terrestre” (depoimento concedido pelo 

Gen Leônidas em 08 de agosto de 2005). 

 A visita do Gen Leônidas à Alemanha e a participação na 

manobra, num campo de instrução perto de Hamburgo, foram 

decisivas. Nesse episódio o Ministro assistiu a um ataque de brigada e 

ficou “entusiasmado ao ver a atuação dos helicópteros” (depoimento 

concedido pelo Gen Leônidas em 08 de agosto de 2005). 

 Verificou a atuação da aviação “na montagem do ataque, no 

apoio, no ataque e na evacuação” (depoimento concedido pelo Gen 

Leônidas em 08 de agosto de 2005). 

 Ao retornar, no primeiro despacho com o Presidente da 

República, José Sarney, relatou sua viagem e concluiu: “Presidente, 

uma coisa nós não podemos mais continuar, é ficar sem aviação de 

asa rotativa. Em resumo: helicópteros são fundamentais. É um 
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instrumento fundamental em uma operação militar hoje. Principalmente 

no Brasil, com essa área imensa que nós temos” (depoimento 

concedido pelo Gen Leônidas em 08 de agosto de 2005).  

O Presidente da República mandou estudar o problema. O 

estudo foi realizado pelo EME e resultou em uma exposição de motivos 

que culminou com a criação da Aviação do Exército. 

(CONTREIRAS,2016, p. 15, apud SANTOS, 2018, p. 13) 

  

A AvEx vem passando por uma série de adaptações e transformações 

para melhor atender as demandas de emprego do Exército Brasileiro. Nesse 

ínterim, pode-se citar a criação de Unidades Aéreas, transferência de Unidade 

Aérea para outra Guarnição, aquisição de novas aeronaves e modernização da 

frota. Nesse contexto, ressalta-se o caso específico do 3° Batalhão de Aviação 

do Exército (3° BAvEx) que inicialmente era sediado em Taubaté – SP e 

posteriormente, em 2011, foi transferido para a Guarnição de Campo Grande - 

MS, com intuito de prestar o apoio aeromóvel necessário ao Comando Militar do 

Oeste (CMO). Além disso, recebeu, a partir de 2018, as versões modernizadas 

das antigas aeronaves ESQUILO/FENNEC AS 350/ 550 (HA-1).  

Os novos FENNEC AvEx AS 550 A2 (HA-1) estão inseridos no contexto 

do PROGAMA AVIAÇÃO, projeto estratégico do Escritório de Projetos do 

Exército (EPEx) que tem dentro de seus objetivos a renovação e modernização 

da frota existente, visando utilizar toda sua capacidade operativa, em virtude da 

obsolência técnica do material de emprego militar ao longo do tempo (EPEx, 

2021). 

A partir das mudanças consubstanciais que foram feitas na aeronave, 

pode-se perceber que, apesar de terem sido mantidos a mesma célula e motor 

das versões anteriores (AS 350/ 550), a adição de equipamentos e 

componentes, como novo sistema de rádios, substituição dos instrumentos 

analógicos pelo chamado GLASS COCKPIT, inserção de piloto automático de 2 

eixos, dentre outros, contribuiu sobremaneira com o aumento do peso bruto da 

aeronave, dessa forma impactando seu desempenho operacional. 

 Assim, o presente trabalho trata, em sentido amplo, de como a 

modernização da frota do HA-1 impactou seu emprego na área de atuação do 
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CMO, tendo em vista que a maioria das missões atribuídas pelo escalão superior 

são de Transporte Aéreo Logístico (Trnp Ae Log) ou de Reconhecimento 

Aeromóvel (Rec Amv), com elementos de tropa embarcados. Serão levados em 

consideração os aspectos fisiográficos da região Centro-oeste brasileira, mais 

especificamente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além das características 

operacionais da aeronave e de suas possibilidades e limitações. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A necessidade de constante adaptação à realidade dos conflitos 

modernos fez com que o Exército Brasileiro enxergasse a necessidade de 

evolução de seu pessoal e material. Na mesma linha de pensamento, a Aviação 

do Exército passou a realizar seu processo de modernização adaptar-se às 

necessidades do Exército Brasileiro. Essa modernização trouxe significativas 

aquisições de capacidades, porém, ao mesmo tempo passou a ter novas 

limitações. 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema  

 

A modernização do HA-1 trouxe mudanças significativas para a operação 

dessa aeronave, como o aumento do peso bruto e manutenção do mesmo 

conjunto de motor Arriel 1D1 que já equipava o modelo antes do processo de 

modernização. Conforme previsto no Rotorcraft Flight Manual-AS350 L1 –AvEx: 

“The aircraft is equipped whit an ARRIEL 1D1 modular-design free-turbine 

turboshaft engine, mounted after of the  M.G.B. in a separate fireproof bay. ” (A 

aeronave é equipada com o motor turboeixo de turbina livre, design modular, 

ARRIEL 1D1). (EUROCOPTER, 2012, p.03). 

 Quando esse dado é cruzado com as características fisiográficas, altitude 

e temperatura médias, da área de responsabilidade do CMO e com as principais 

missões atribuídas à essa aeronave, percebe-se uma limitação de emprego 

eficiente. 

 

1.1.2 Formulação do Problema  
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 Diante dessa conjuntura, visando verificar os impactos da modernização 

do HA-1 em seu emprego na região Centro-oeste do Brasil, mais 

especificamente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, elaborou-se o 

seguinte problema: qual a viabilidade do emprego do FENNEC AvEx em missões 

de transporte de pessoal ou material, dentro de suas possibilidades e limitações 

de emprego doutrinário, considerando que as características fisiográficas médias 

da região e as características técnicas da aeronave são fatores a serem 

considerados imutáveis nesse estudo? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral é verificar a atual viabilidade de emprego do HA-1 na área 

do Comando Militar do Oeste, realizando missões de transporte de pessoal e 

material, tendo em vista a mudança, advinda do processo de modernização, do 

AS 350/ 550 para o AS 550 A2 e como isso impactou o seu emprego na região 

em questão, levando em consideração suas caraterísticas operacionais, sua 

doutrina de emprego e as características do ambiente de operação. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

   

Com a intenção de possibilitar a consecução do objetivo geral, foram 

elencados objetivos específicos a serem atingidos, a fim de organizar o 

encadeamento lógico do raciocínio apresentado neste trabalho, quais sejam: 

         a) Identificar a doutrina de emprego do HA-1 como aeronave de 

Reconhecimento e Ataque; 

         b) Verificar as principais características operacionais do HA-1 antes e após 

sua modernização; 

         c) Identificar as principais características fisiográficas do ambiente 

operacional do CMO que influenciam no desempenho da aeronave ou em sua 

operação; 
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         d) Comparar o desempenho operacional do HA-1 antes e depois da 

modernização, inserido no ambiente operacional do CMO, no cumprimento de 

missões de Trnp Ae Log ou de Rec Amv; 

 

1.3 HIPÓTESES  

 

Tendo em vista a delimitação do propósito deste trabalho, levando-se em 

consideração que os dados relacionados às características operacionais do HA-

1, quer seja antes ou após seu processo de modernização, e às informações 

fisiográficas médias, principalmente altimetria e temperatura são constantes e 

que o único fator capaz de ser alterado, sem um processo de transformação 

industrial inviável, é a natureza das missões recebidas dentro da doutrina de 

emprego da aeronave, pode-se levantar como hipóteses de estudo: 

H1 – Dentro da doutrina de emprego do HA-1, as missões de Trnp Ae Log 

ou de Rec Amv, recebidas pelo escalão superior, no espaço geográfico 

competente ao CMO, estão sendo cumpridas com perda de eficiência e 

operacionalidade; e  

 H2 – As missões de Trnp Ae Log ou de Rec Amv, recebidas pelo escalão 

superior, que englobam a utilização do HA-1 na área de responsabilidade do 

CMO, estão sendo cumpridas com a eficiência e operacionalidade desejadas, 

dentro da doutrina de emprego da aeronave. 

 

1.4. METODOLOGIA 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

Buscando resposta para o problema levantado, foram apontadas as 

seguintes variáveis (ver Quadros 1 e 2): 

 

Variável 

Independente 
Dimensão Indicadores Medição 
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Características 

fisiográficas médias da 

área de 

responsabilidade do 

CMO 

Geográfica 

Altimetria 

 

 

 

 

 

Revisão de 

literatura  

 

Temperatura Média 

Distâncias Geográficas 

 

 

Características 

técnicas do HA-1 

 

 

Técnica 

 

Dados técnicos do manual 

da aeronave 

QUADRO 1 - Variáveis independentes 
Fonte: O autor 

 

Variável 

Dependente 
Dimensão Indicadores Medição 

Viabilidade do 

emprego do 

FENNEC AvEx em 

missões de Trnp 

Ae Log ou de 

Reconhecimento 

(com pessoal 

embarcado) dentro 

da área de 

responsabilidade 

do CMO 

Operacional 

Desempenho do HA-1 antes 

da modernização 

- Questionário 

 

-Revisão da literatura 
Desempenho do HA-1 após 

a modernização 

QUADRO 2 - Variável dependente 
Fonte: O autor 

 

Os alcances do estudo das variáveis independentes são como as 

características do ambiente do CMO e as do HA-1 (antes e pós modernização) 

influenciam seu desempenho. O alcance do estudo da variável dependente é, a 

partir do desempenho da aeronave modernizada, verificar se seu emprego em 

missões de Trnp Ae Log ou de Rec Amv (com pessoal embarcado), na área do 

CMO, é viável.  
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1.4.2 Amostra 

 

Para delimitar a amostra da pesquisa, será optado por realizar o 

levantamento de informações a partir das respostas de um questionário pelas 

tripulações que operaram o HA-1, no CMO, antes e após sua modernização. O 

período compreendeu-se entre 2018 (ano da chegada da primeira aeronave 

modernizada ao 3° BAvEx) e 2019 (ano da partida da última aeronave não 

modernizada do 3° BAvEx). A população foi definida, no caso, pela quantidade 

de pilotos e mecânicos de voo operadores do HA-1 do 3° BAvEx em 2018 e 

2019, aproximadamente 12 e 16, respectivamente, por ano. 

 

 

População 

Quantidade 

estimada 

 

Quantid

ade 

total 

Mínimo de 80% de pilotos de HA-1 do 3° BAvEx no período de 

2018 e 2019 
20 

 

46 Mínimo de 80% de mecânicos de voo de HA-1 do 3° BAvEx no 

período de 2018 e 2019 
26 

QUADRO 3 – Amostra do questionário 
Fonte: O autor 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa  

 

Visando alcançar os dados que possam contribuir para uma possível 

solução do problema levantado, a pesquisa considerou leitura analítica das 

fontes, além de questionário com especialistas (pilotos e mecânicos de voo do 

3° BAvEx em 2019 e 2019). 

Referente à abordagem do problema, os conceitos de pesquisa qualitativa 

foram empregados, pois as referências metodológicas são advindas de 

profissionais da área da AvEx, que possuem experiência na operação da 

aeronave HA-1. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade analítica, sendo 
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realizada uma análise pormenorizada do objeto de estudo, tendo em vista que 

pode impactar parte da doutrina de emprego da aeronave em questão. Dessa 

forma, a aplicação de questionário nos especialistas, já delimitados 

anteriormente, buscará confrontar sua opinião com os estudos realizados. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

 

A revisão da literatura buscou verificar tanto fontes técnicas quanto 

doutrinárias para fomentar uma possível solução para o problema pesquisado. 

Apesar de estar focado em um problema relacionado ao emprego da aeronave, 

podendo impactar sua doutrina de emprego, no estudo foram utilizadas, também, 

fontes nacionais e estrangeiras relacionadas às características da máquina e do 

ambiente de operação. A pesquisa foi realizada a partir do EBusca bem como 

na Internet, nas publicações doutrinárias e manuais da Força Terrestre e também 

trabalhos acadêmicos atinentes ao assunto. A estratégia de busca nas bases de 

dados eletrônicas centrou-se nos termos: “performance motor, Arriel 1D1”, 

“Emprego EHRA”, “Características FENNEC”, “Características climáticas, de 

relevo, geográficas, Centro-Oeste”, entre outros. 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

Foi realizada pesquisa detalhada em manuais nacionais, publicações 

técnicas referentes à aeronave, trabalhos acadêmicos e publicações que tratam 

de assuntos relacionados ao ambiente abrangido pelo CMO, além de busca nas 

fontes estrangeiras, constantes de bases eletrônicas, referentes aos dados dos 

fabricantes da aeronave (SAFRAN e AIRBUS).  

Com objetivo de utilizar dados confiáveis, com relação à doutrina de 

emprego e características atinentes ao processo de modernização da aeronave 

HA-1 foram priorizados os conteúdos publicados mais atuais, porém, devido 

suas características peculiares, considerou-se a documentação técnica referente 

a aeronave HA-1 antes da modernização. Referente às características 
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fisiográficas da região Centro-Oeste, admitiu-se tanto dados recentes como 

dados mais antigos, desde que refutados por trabalhos atuais, já que as 

informações atinentes a esse assunto, geralmente, trabalham com medições ao 

longo do tempo. 

 A partir da delimitação citada acima, os critérios de inclusão das fontes de 

consulta foram: documentos publicados entre os anos de 1972 e 2021, em 

português ou inglês, e publicações oriundas do Centro de Instrução de Aviação 

do Exército (CIAvEx). Os critérios de exclusão foram: publicações anteriores a 

1986 que não foram refutadas atualmente ou que não possuam base científica. 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

A pesquisa documental de dados técnicos permitirá realizar o 

levantamento das principais características do HA-1 (antes e após seu processo 

de modernização) e das características médias do seu ambiente de emprego. 

Com isso, permitirá a operacionalização do estudo das variáveis independentes 

por meio da revisão de literatura. 

Visando o estudo da dimensão operacional da variável dependente, serão 

coletados dados por meio de questionário, revisão de documentos acadêmicos 

e manuais técnicos. O intuito será o de verificar se há viabilidade no emprego do 

FENNEC AvEx AS 550 A2 no cumprimento de missões de Trnp Ae Log ou de 

Rec Amv (com pessoal embarcado) na área do CMO.  

  

1.4.7 Análise dos Dados  

 

As informações levantadas a partir da revisão da literatura serão 

conflitadas com as advindas do questionário, visando a identificação dos 

impactos causados na operação da aeronave, após o processo de 

modernização, no Centro-Oeste, em missões de Trnp Ae Log ou de Rec Amv 

(com pessoal embarcado).   

O questionário possuirá questões abertas e fechadas, por isso o 

tratamento dos dados será estatístico e qualitativo. As respostas de caráter 
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objetivo serão traduzidas em representação gráfica, já as respostas de caráter 

subjetivo receberão tratamento qualitativo, tendo em vista a natureza dissertativa 

dos questionamentos e a experiência profissional dos questionados. 

 

1.5 JUSTIFICATIVAS 

 

Tendo em vista a necessidade de adaptação aos combates modernos, a 

Força Terrestre manteve como premissa estar apta doutrinariamente, com seus 

recursos humanos devidamente capacitados e equipados com material evoluído 

tecnologicamente para atuar nos Combates de Amplo Espectro. Dessa forma, a 

Aviação do Exército necessitou acompanhar esse desenvolvimento a fim de 

proporcionar o apoio solicitado pelo Exército Brasileiro, colocando em evidência 

a importância do aspecto tecnológico, conforme apresentado a seguir: 

Conforme os desafios e as tecnologias evoluíram, foi necessária 

uma nova ordem de aquisições e modernizações. 

Assim, surge o PROGRAMA AVIAÇÃO, com a finalidade de 

regular as medidas necessárias para se manter a Aviação do Exército 

atualizada, face aos modernos meios e formas de combate hoje 

existentes. (EPEX, 2021) 

 

Nesse contexto de modernização das capacidades do HA-1, houve a 

manutenção de sua doutrina de emprego como aeronave primordialmente 

dedicada às ações de reconhecimento e ataque. Também pode-se observar que, 

apesar dessa afirmação, a natureza da maioria das missões que lhe são 

atribuídas, no âmbito do CMO, são de reconhecimento aeromóvel ou de 

transporte de pessoal ou material. Apesar de serem previstas como atribuições 

da Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (EHRA), 

subunidade à qual pertence o HA-1, conforme previsto na Estrutura 

Organizacional de um Batalhão de Aviação do Exército (BAvEx), com exceção 

das atividades de reconhecimento, as atividades de transporte de pessoal e 

material fogem de sua característica vocacional. Dessa forma, o aspecto 

doutrinário ganha vulto de importância. 

O aspecto operacional tem ligação tanto com as características técnicas da 

aeronave quanto com os fatores climáticos e geográficos do ambiente 
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operacional de emprego em questão (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). 

Assim, contribui com a relevância do tema quando os dados de desempenho do 

AS 350/ 550 são comparados com os do AS 550 A2 e nota-se uma perda de 

eficiência no cumprimento das já citadas missões que envolvem transporte de 

pessoal ou material. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem sua justificativa pautada na 

relevância da verificação de como a modernização do HA-1 está impactando o 

seu emprego na área de responsabilidade do CMO, podendo tornar sua 

operação inviável ou averiguar qual a melhor forma de empregá-la nesse 

ambiente operacional. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DOUTRINA DE EMPREGO DO HA-1 

 

Dentro do contexto do Combate no Amplo Espectro e dos conflitos de 4ª 

Geração, verifica-se a crescente necessidade de emprego de plataformas 

aéreas de asas rotativas como um fator preponderante do sucesso das 

operações, como é explanado no manual EB20-MC-10.214 VETORES AÉREOS 

DA FORÇA TERRESTRE: 

 

O caráter multidimensional do Espaço de Batalha e o imperativo 

de controlar a iniciativa das ações no solo e no espaço aéreo próximo 

a ele reforçam a necessidade de a Força Terrestre possuir meios que 

lhe permitam empregar mobilidade tática e estratégica e obter 

superioridade de informações.  

É nesse contexto que se insere o emprego dos vetores aéreos 

da Força Terrestre, relacionados às aeronaves da Aviação do Exército 

e aos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas, que – atuando 

como multiplicadores do poder de combate – possibilitam aos 

comandantes dos elementos de emprego da Força Terrestre, em todos 

os níveis, explorar com efetividade a terceira dimensão do Espaço de 

Batalha. (ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO, EB20-MC-10.214, 2014, 

Prefácio) 
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Buscando atender à missão precípua da AvEx, qual seja ”prestar 

aeromobilidade orgânica à F Ter, nas operações em situação de guerra e de não 

guerra” (ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO, EB70-MC-10.204, 2019, p. 2-1), a 

aeronave HA-1 encontra-se inserida, dentro da estrutura organizacional de um 

BAvEx, na EHRA. Assim sendo, sua doutrina de emprego é baseada nas 

atribuições principais da subunidade a qual pertence, elencadas a seguir: 

 

A EHRA tem como atribuições principais:  

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, reforçada ou não por frações de 

He de emprego geral ou, ainda, apoiar as ações de uma unidade da 

força terrestre que esteja executando essas tarefas;  

d) prover o apoio de fogo de aviação;  

e) realizar, com limitações, tarefas relacionadas ao 

transporte de pessoal e de material; e  

f) assegurar, com limitações, a defesa de suas instalações. 

(COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES, EB70-MC-10.358, p. 

2-9, grifo nosso) 

 

A partir das informações acima, entende-se que a doutrina afirma que a 

EHRA pode realizar apoio às ações de reconhecimento de uma tropa, disso 

subentende-se que embarcará, em suas aeronaves, elementos da tropa 

apoiada. Além disso, a própria doutrina afirma a limitação do HA-1 no 

cumprimento de missões de Trnp Ae Log. Ressalta-se a questão das atribuições 

da EHRA serem as mesmas antes da modernização da aeronave AS350/550. 

 

2.2 HA-1 ANTES E APÓS A MODERNIZAÇÃO 

 

Antes do processo de modernização, a frota de HA-1 era composta por 

aeronaves ESQUILO AS350 L1 e FENNEC AS550 A2, as quais possuíam 

características estruturais e de desempenho muito semelhantes, conforme será 

mostrado no decorrer do trabalho. 
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A modernização dessa plataforma contemplou basicamente mudanças na 

cabine de pilotagem e de carga (painel, console e bancos), novo conjunto de 

rádiocomunicação e radionavegação, piloto automático de 2 eixos, dentre outras. 

A troca de alguns componentes demandou a adição de outros, à exemplo do Full 

Glass Cockpit que necessita de computadores e elementos calculadores para 

transformar o dado aferido em uma informação digital. Todas essas mudanças 

fizeram com que o peso da aeronave aumentasse consideravelmente (aumento 

médio de aproximadamente 80 kg).  

 

 

Figura 1: Painel do HA-1 antes e após a modernização 

Fonte: Helibrás (2014) 

 

Figura 2: Novos componentes nos compartimentos de carga esquerdo e traseiro do HA-1 

Fonte: Helibrás (2014) 

 

Para ilustrar essa diferença de peso bruto da aeronave, levou-se em 

consideração as aeronaves HA-1 orgânicas do 3° BAvEx no ano de 2021. 

Conforme a tabela abaixo pode-se verificar a diferença de peso desse modelo 

de aeronave antes e após o processo de modernização. Vale ressaltar que o 

peso bruto das aeronaves varia devido diversos motivos estruturais. Essa 
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variação estrutural, de aeronave para aeronave, ocorre devido a necessidade de 

adaptar cada máquina (diferença dos compostos de cada material componente 

das estruturas do helicóptero) à uma aerodinâmica que permita o voo. 

 

 

Aeronave 

Peso (Kg)  

Diferença de 

Peso (Kg) 

Anv não 

modernizada 

Anv 

modernizada 

EXB 1003 1.357,3 1.432,0 74,7 

EXB 1016 1.350,6 1.428,0 77,4 

EXB 1019 1.362,0 1.453,9 91,9 

EXB 1024 1.352,8 1.436,5 83,7 

EXB 1033 1.371,0 1.464,2 93,2 

Tabela 1: Demonstrativo de aumento do peso bruto das aeronaves orgânicas, em 2021, do 3° 

BAvEx devido ao processo de modernização 

Fontes: 3° BAvEx e B Mnt Sup AvEx  

 

A despeito disso, manteve-se o mesmo motor ARRIEL 1D1 que já equipava 

as versões AS 350/550. De acordo com a Safran, fabricante do motor: 

 

The Arriel family is divided into two product lines: Arriel 1 and 

Arriel 2. Their power ranges are, respectively, from 590 to 750 shp and 

830 to 990 shp. (SAFRAN, 2021)  

[A família Arriel é dividida em duas linhas de produtos: Arriel 1 e 

Arriel 2. Suas potências atingem, respectivamente, de 590 a 750 shp e 

830 a 990 shp.] 
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Figura 3: Arriel 1D1 equipando o AS 350/550 

Fonte: Manual para Instrução de Mecânicos – Esquilo- Helibrás (1994, p. 3) 

 

 

Figura 4: Arriel 1D1 

Fonte: SAFRAN Helicopter Engines (2021) 

 

Todas essas mudanças juntamente com a manutenção do mesmo conjunto 

turbomotor afetaram a operação da aeronave, visto que a performance tem 

relação direta com o peso, a temperatura externa e a altitude pressão. 

 A operação da máquina deve se dar dentro dos limites operacionais (peso 

máximo de decolagem e centro gravidade) e de parâmetros do motor (torque 
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máx/mín, rotação do rotor máx/mín e rotação máxima/mín da turbina), visando 

um voo dentro das normas de segurança.  

 

2.2.1 Influência do fator peso na performance da aeronave 

 

Para ilustrar, será observada a influência do peso de decolagem em duas 

operações básicas da aeronave a partir dos seus gráficos de performance 

(retirados do manual de voo do HA-1) quais sejam voo pairado dentro do efeito 

solo (DES), 5 ft de altura do chão, e voo pairado fora do efeito solo (FES), a partir 

de 6 ft de altura do chão, levando em consideração a altitude do heliponto do 3° 

BAvEx (1.834 ft), uma temperatura hipotética de 30° C o peso máximo de 

decolagem autorizado pelo manual de voo, qual seja 2.250 kg e um peso 

hipotético de 2.000 kg para simbolizar uma situação em que a aeronave 

estivesse mais leve.  
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Gráfico 1: Relação do peso com a performance em voo pairado DES 

Fonte: Manual de Voo do AS550 A2 – Helibrás (2014, p. 10/20) 
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Gráfico 2: Relação do peso com a performance em voo pairado FES 

Fonte: Manual de Voo do AS550 A2 – Helibrás (2014, p. 11/20) 

 

A partir da análise dos gráficos acima tem-se que para uma diferença de 

250 kg houve uma diferença de 3000 ft e de 3500 ft para as situações de pairado 

DES e FES, respectivamente, evidenciando, assim, o alto poder influenciador do 

fator peso no desempenho da aeronave. 

 

2.3 FISIOGRAFIA DA ÁREA DE RESPONSABILIDADE DO CMO 

 

A área de responsabilidade do Comando Militar do Oeste, compreende os 

estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os quais estão inseridos na 

região Centro-Oeste do Brasil. Possui uma área de mais de 1.000.000 Km², mais 
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de 1.800 Km de fronteira com Bolívia e Paraguai. Possui 4 biomas distintos 

(Campo, Cerrado, Pantanal e Amazônia), conforme demonstrado a seguir: 

 

(...) foram incluídas nesse domínio climático as fronteiras e as 

áreas de transição entre o Cerrado e o Complexo do Pantanal 

(sudoeste e oeste), a floresta amazônica (nordeste e norte), a Caatinga 

(nordeste) e a Mata Atlântica (leste, sudeste e sul). (Mendonça e 

Danni-Oliveira, 2007, apud Barros e Baleiro, 2012) 

 

Com relação ao relevo e à posição geográfica, Nimer (1972) afirma que o 

conjunto formado por vastas superfícies baixas (menos de 200 m), somados à 

extensas chapadas sedimentares (700 a 900 m) e à elevadas superfícies 

cristalinas (900 a 1.200 m) quando combinadas com a localização latitudinal da 

região (compreendida entre 5 e 22° lat. S) e com sua continentalidade, confere 

ao Centro-Oeste brasileiro uma diversificação térmica, como podemos verificar 

a seguir. 

 

 

Figura 5: Média anual de temperatura da região Centro – Oeste brasileira 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/3179152/ (2021) 
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Figura 6: Relevo da região Centro-Oeste brasileira 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-centro-oeste.htm (2021) 

 

Figura 7: Relevo da região Centro-Oeste brasileira em perfil 

Fonte: MOREIRA, AURICCHIO (2008, p.192) 

 

As características climáticas são, preponderantemente, de clima tropical 

típico, com certa diversificação térmica, como dito anteriormente. As 

temperaturas médias giram em torno de 25° C a 27° C, porém, nos meses mais 

quentes, já atingiram 42° C, no nordeste de Mato Grosso e na planície do 

Pantanal mato-grossense, conforme Nimer (1972). 
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Figura 8: Normais Climatológicas anual de temperatura máxima do Brasil no período de 1981-

2010 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2021) 

 

Assim, pode-se verificar que a área sob responsabilidade do Comando 

Militar do Oeste, é composta por um vasto território, composto por um relevo de 

pequeno a médio porte e com uma média de temperaturas altas, girando em 

torno do intervalo de 27° C a 30° C. Essas características, quando somadas, tem 

alto poder de influenciar na performance das aeronaves. 

 

2.3.1 Influência dos aspectos fisiográficos temperatura e altitude-pressão 

na performance da aeronave 

 

Como observado anteriormente, a região Centro – Oeste brasileira possui 

temperaturas médias que alcançam o intervalo de 27° C a 30° C e um relevo 

compreendido entre 200 e 1.200 m de altura. Essa subseção abordará como 

esses aspectos influenciam no desempenho da aeronave. 
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Na análise da performance realizada na seção que tratou sobre as 

características do HA-1 antes e após sua modernização, foi abordado como a 

mudança de peso influencia as características de voo. Agora será usado o 

mesmo gráfico de Desempenho de Voo Pairado Fora do Efeito Solo, porém a 

análise seguirá a partir da perspectiva de mudança de temperatura. Assim, 

levando em consideração a altitude do heliponto do 3° BAvEx (1.834 ft), uma 

primeira temperatura de 20° C e uma segunda temperatura de 30° C, ambas 

hipotéticas, sendo o peso máximo de decolagem autorizado pelo manual de voo, 

qual seja 2.250 kg, mantido em ambas as situações. 

 

 

Gráfico 3: Relação da temperatura externa com a performance em voo pairado FES 

Fonte: Manual de Voo do AS550 A2 – Helibrás (2014, p. 11/20) 
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Observando o gráfico acima, pode-se notar que a temperatura externa tem 

grande influência no desempenho da aeronave. No caso em questão, tendo sido 

mantido o peso de decolagem (2.250 Kg), para uma variação de 10°C de 

temperatura obteve-se uma diferença de 1.500 ft de possibilidade de 

manutenção do voo pairado FES. 

Agora, será feita uma análise de como a altitude-pressão influencia a 

performance da aeronave. Considerando, em um caso hipotético, uma primeira 

situação de voo a 4.000 ft de altitude, uma segunda situação de voo a 2.000 ft 

de altitude, sendo, para ambos os casos, a temperatura externa de 20° C e a 

velocidade de voo de cruzeiro rápido (220 Km/h). 

 

 

Gráfico 4: Relação da altitude-pressão com o consumo de combustível em cruzeiro rápido 

Fonte: Manual de Voo do AS550 A2 – Helibrás (2014, p. 18/20) 
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Analisando o caso acima, pode-se notar que a altitude-pressão possui 

grande influência no desempenho da aeronave. No exemplo em questão, tendo 

sido mantidas a temperatura (20°C) e a velocidade (220 Km/h), para uma 

variação de 2.000 ft de altitude obteve-se uma diferença de consumo horário de 

combustível de 10 Kg/h de combustível. Esse valor, realizando as conversões 

equivale a uma diferença de consumo de 12,4 L/h (considerando que o tanque 

possui capacidade de 540 L de combustível e que essa capacidade equivale a 

427 Kg, conforme previsto no Manual para Instrução de Mecânicos – Esquilo- 

Helibrás,1994, p. 10-1). 

 

2.4 COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

 Tendo em vista os fatores capazes de influenciar na performance das 

aeronaves, já citados anteriormente, será realizada neste tópico uma análise 

demonstrativa para uma situação de transporte de pessoal ou material e para 

uma situação de Rec Amv, em prol de uma tropa, considerando elemento(s) 

embarcado(s). 

 

2.4.1 Situação de transporte de pessoal ou material 

 

Será analisada uma situação de transporte aéreo logístico partindo do 3° 

BAvEx (Campo Grande - MS) para o 17° B Fron (Corumbá – MS), levando em 

consideração o peso da tripulação equipada (considerando o conjunto homem-

equipamento de voo igual a 83,5 kg) e bagagem (10 kg por tripulante) hipotéticos, 

material necessário para manutenção/abastecimento da aeronave (Kit SPU, 

garrafa de lavagem do compressor do motor e ferramental), combustível mínimo 

necessário (levando em consideração o consumo médio de 30% de combustível 

a cada hora de voo com uma velocidade média de 110 kt) e o transporte de 

material ou pessoal. 
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Figura 9: Planejamento do translado 3° BAvEx – 17° B Fron 

Fonte: Planejamento realizado pelo autor, sendo utilizado o aplicativo eWACSUL 

 

Tabela 2: Dados de planejamento sumário de um translado do 3° BAvEx para o 17° BFron 

Fonte: O autor 

 

Planejamento 

Sumário (3° 

BAvEx-17° BFron) 

 

Peso (Kg) 

 

Peso Total (Kg) 

 

Peso Disponível 

(Kg) 

Não 

Moderniza

da 

Moderniza

da 

Não 

Moderniza

da 

Moderniza

da 

Não 

Moderniza

da 

Moderniza

da 

Anv (EXB1033) 1372 1.464,2 

 

 

 

 

2.053 

 

 

 

 

2.144,9 

 

 

 

 

197 

 

 

 

 

105,1 

Tripulação 

equipada (3 

tripulantes) 

 

250,5 

Bagagem 30 

SPU/Ferramental 59,5 
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Percebe-se que a capacidade de transporte do HA-1, na missão em 

questão, resume-se a somente 105,1 Kg o que, na prática, se materializaria em 

somente 1 tripulante especial com bagagem ou pouca quantidade de material a 

ser transportado. No caso da aeronave não modernizada, a capacidade de 

transporte aumentou para 197 Kg, dessa forma haveria a possibilidade de levar 

uma quantidade maior de pessoal ou material, caso a missão assim exigisse, ou 

ainda decolar com uma maior quantidade de combustível, o que proveria mais 

segurança frente a situações de contingência como no caso de degradação das 

condições meteorológicas. 

 

2.4.2 Situação de Reconhecimento Aeromóvel 

 

Agora, será analisada uma situação de reconhecimento aeromóvel 

partindo do 17° B Fron (Corumbá – MS), por uma extensão de 95 milhas náuticas 

(NM), ao norte (N), sobre o Rio Paraguai até a região do Pelotão Especial de 

Fronteira (PEF) de Porto Índio. Para o planejamento da missão será considerada 

a velocidade para execução do reconhecimento de 60 Kt e o regresso a 110 Kt. 

Além disso, será levado em consideração o peso da tripulação equipada 

(considerando o conjunto homem-equipamento de voo igual a 83,5 kg) e 

bagagem (10 kg por tripulante) hipotéticos, combustível necessário (levando em 

consideração que a autonomia da aeronave seja de 3h20min, quando 

abastecida com 100% de sua capacidade, com a necessidade de pouso com 

pelo menos 40 min de autonomia, traduzidos em 20% de combustível, por 

motivos de segurança). Como a missão parte do 17° B Fron e volta para o 

mesmo lugar, sem previsão de pouso/ corte do motor durante sua execução, não 

há necessidade de serem embarcados os materiais necessários para 

Combustível 

necessário (mín) 

  

341 kg (equivalente a 

80%) 

 

Distância 190 NM 
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manutenção/abastecimento da aeronave (Kit SPU, garrafa de lavagem do 

compressor do motor e ferramental). 

 

 

Figura 10: Planejamento do Rec Amv do 17° B Fron até a Região do PEF de Porto Índio, sobre 

o Rio Paraguai 

Fonte: Planejamento realizado pelo autor, sendo utilizado o aplicativo eWACSUL 

 

Tabela 3: Dados de planejamento sumário de um reconhecimento, partindo do 17° BFron, de 95 NM 

sobre o Rio Paraguai. 

Fonte: O autor 

Planejamento 

Sumário 

(Reconhecimento 

sobre o Rio 

Paraguai) 

 

Peso (Kg) 

 

Peso Total (Kg) 

 

Peso Disponível 

(Kg) 

Não 

Moderniza

da 

Moderniza

da 

Não 

Moderniza

da 

Moderniza

da 

Não 

Moderniza

da 

Moderniza

da 

Anv (EXB1033) 1372 1.464,2     
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Neste caso, a capacidade de transporte do HA-1 resume-se a somente 

121 Kg o que, na prática, se materializaria em somente 1 tripulante especial com 

bagagem (considerando um caso hipotético de um militar de 80 Kg com sua 

bagagem/ equipamento de 10 Kg) e a possibilidade de adicionar mais 31 Kg de 

combustível (equivalente a aproximadamente 37 L, ou 7% o que garantiria uma 

autonomia de mais 14 min de voo). No caso da aeronave não modernizada, a 

capacidade de transporte aumentou para 213,4 Kg, dessa forma haveria a 

possibilidade de levar 2 tripulantes especiais com bagagem (considerando um 

caso hipotético de um militar de 80 Kg com sua bagagem/ equipamento de 10 

Kg), além de adicionar mais 31 Kg de combustível (equivalente a 

aproximadamente 37 L, ou 7% o que garantiria uma autonomia de mais 14 min 

de voo). Outra opção seria de 1 tripulante especial com bagagem (considerando 

um caso hipotético de um militar de 80 Kg com sua bagagem/ equipamento de 

Tripulação 

equipada (3 

tripulantes) 

 

250,5            250,5 

 

 

 

2.036,6 

 

 

 

2.129 

 

 

 

213,4 

 

 

 

121 

Bagagem 30 

SPU/Ferramental - 

Combustível 

necessário (mín) 

  

384,3 kg (equivalente 

a 90%) 

 

 

 

Distância/ Tempo 

Ida (60 Kt) Volta (110 Kt) 

97 NM / 1h 36 min 81 NM / 44 min 

Total (Ida e Volta) 

178 NM / 2 h 20 min 
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10 Kg), completar toda a capacidade do tanque de combustível, ou seja, 

adicionar mais 10% (o combustível mínimo necessário para execução da missão 

foi estabelecido em 90%) e ainda restaria a capacidade de transporte de 

aproximadamente 80 Kg. 

Vale ressaltar a importância de possuir uma autonomia, além da 

necessária para o cumprimento das missões, devido ao fato da região em 

questão ser carente de praticamente qualquer apoio logístico, ficando, qualquer 

possibilidade de apoio, restrito à Guarnição de Corumbá e à Guarnição de Porto 

Índio.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo tem por finalidade atingir o objetivo geral da pesquisa 

que é verificar a atual viabilidade de emprego do HA-1 na área do Comando 

Militar do Oeste, realizando missões de transporte de pessoal e material, tendo 

em vista a mudança, advinda do processo de modernização, do AS 350/ 550 

para o AS 550 A2 e como isso impactou o seu emprego na região em questão, 

levando em consideração suas caraterísticas operacionais, sua doutrina de 

emprego e as características do ambiente de operação 

Dessa forma, a presente seção pretende sintetizar os resultados obtidos 

na revisão da Literatura, realizando uma análise dos dados à luz das dimensões 

que compõe as Variáveis Independentes (Características técnicas do HA-1 e 

Características fisiográficas médias da área de responsabilidade do CMO). Já 

para a Variável Dependente (Viabilidade do emprego do FENNEC AvEx em 

missões de Trnp Ae Log ou de Reconhecimento, com pessoal embarcado, na 

área de responsabilidade do CMO), serão compilados e comparados os 

resultados obtidos tanto na revisão da Literatura quanto no questionário. 

 

3.1 ANÁLISE DOS DADOS RELATIVOS ÀS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

3.1.1 Características Técnicas 

 

 Durante a revisão da Literatura, verificou-se que diversas características 

técnicas foram alteradas no HA-1 ao comparar-se os modelos AS 350/550 e AS 
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550 A2 FENNEC AvEx. Essas ditas mudanças causaram impactos no 

desempenho operacional da aeronave visto que contemplaram adição de 

material ao corpo da máquina, porém com a manutenção do mesmo grupo 

turbomotor. Em outras palavras, houve aumento do peso bruto a ser sustentado 

sem que houvesse um aumento da capacidade de sustentação. 

 Ao analisar as variáveis que influenciam no desempenho operacional da 

máquina, pôde-se concluir que o peso é fator influenciador da performance da 

aeronave, sendo a única variável capaz de ser alterada pela tripulação. Disso, 

podem ser retiradas algumas conclusões: 

 - Tendo em vista o peso máximo de decolagem autorizado ser de 2.250 

Kg, o aumento do peso bruto da aeronave (AS 350/550 – média de peso de 

1.358,74 Kg/ AS 550 A2 FENNEC AvEx- média de peso de 1.442,92 Kg) acarreta 

numa diminuição da capacidade máxima de peso a ser transportado; 

- A distância a ser percorrida, imposta pela missão, definirá a quantidade 

de combustível necessária para o cumprimento da missão de forma segura;  

- A quantidade de pessoal/ material a ser transportado limita a quantidade 

de combustível a ser abastecido na aeronave; 

Assim, dependendo da missão, ela não poderá ser cumprida devido o 

fator limitante peso, já que poderá não haver a compatibilidade da relação peso 

disponível x quantidade de combustível necessário x necessidade de transporte 

(pessoal/material). 

Baseando-se no fator peso, ao se comparar o HA-1 antes e após a 

modernização, percebe-se um aumento médio de aproximadamente 80 Kg no 

peso bruto da aeronave o que se traduz em uma menor quantidade de pessoal/ 

material a ser transportado ou na diminuição da autonomia da aeronave. Dessa 

forma, quando se analisa o impacto desse dado à luz da doutrina de emprego 

do helicóptero em questão, verifica-se que: 

- As tarefas de reconhecimento aeromóvel, quando com pessoal 

embarcado, serão realizadas com limitação referente ao transporte de pessoal 

e/ou do tempo de voo, baseado na autonomia da aeronave; 

- As tarefas relacionadas ao transporte de pessoal e de material, que já 

eram cumpridas com limitações, passarão a ter mais limitações o que pode 

inviabilizar o cumprimento da missão 

 



42 

 

3.1.2 Características fisiográficas médias da área de responsabilidade do 

CMO 

 

 Durante a execução da pesquisa, observou-se que o ambiente de 

emprego do HA-1, qual seja a área de responsabilidade do CMO (estados do 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), possui características fisiográficas 

peculiares, abrangendo características comuns a 4 biomas distintos (Campo, 

Cerrado, Pantanal e Amazônia). 

 Como foi observado, temperatura externa e altitude pressão são fatores 

que influenciam na performance da aeronave, porém diferentemente do peso, 

são variáveis não controladas pela tripulação. Ao analisar os dados obtidos, 

verifica-se que o ambiente de emprego das aeronaves HA-1, do 3° BAvEx, 

possui temperaturas médias que giram em torno de 27°C a 30°C e um relevo de 

pequeno a médio porte (200 a 1.200 m de altitude). Esses fatores, quando 

combinados com as grandes distâncias geográficas a serem percorridas, 

maximizam a dependência logística da aeronave no cumprimento das missões 

atribuídas, podendo inviabilizar seu cumprimento, tendo em vista que, como 

demonstrado anteriormente, o consumo de combustível e a performance de voo 

têm relação direta com o binômio temperatura externa/ altitude-pressão.  

 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS RELATIVOS À VARIÁVEL DEPENDENTE 

  

A partir da análise das fontes de pesquisa relacionadas ao tema do 

presente trabalho, buscou-se alcançar as informações necessárias para 

entender como as mudanças advindas da modernização da frota de HA-1 da 

Aviação do Exército, concatenadas com as características fisiográficas da região 

Centro-oeste brasileira, impactaram seu emprego na área de responsabilidade 

do Comando Militar do Oeste e chegar a um resultado conclusivo sobre a 

viabilidade de emprego do FENNEC AvEx nesse Comando Militar de Área. 

  

3.2.1 Questionário 
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O Questionário teve por objetivo obter informações fidedignas acerca do 

desempenho do FENNEC AvEx no ambiente operacional do CMO, para isso foi 

destinado aos Pilotos e Mecânicos de voo, operadores dessa aeronave. 

Para elucidação das informações levantadas, faz-se necessário algumas 

definições. A AvEx distingue seus aeronavegantes de acordo com os chamados 

Níveis Operacionais, conforme veremos a seguir: 

  

Diz respeito ao acervo de conhecimentos e atributos que 

refletem a capacidade técnica e operacional do aeronavegante em 

determinada aeronave. Há uma gradação hierarquizada nos Níveis 

Operacionais. Ao longo da carreira, o piloto, o mecânico e o controlador 

serão submetidos a programas de elevação operacional, conduzidos 

pelas OM AvEx, que visam capacitá-lo a alcançar níveis operacionais 

superiores. 

 Os Níveis Operacionais são:  

- PILOTOS: Piloto Aluno (PA), Piloto Básico (PB), Piloto Tático 

(PT), Piloto Operacional (PO) e Piloto Instrutor de Voo (PI). 

         - MECÂNICOS: Mecânico de Voo Aluno (MVA), Mecânico de Voo 

Básico (MVB), Mecânico de Voo Operacional (MVO) e Mecânico de 

Voo Instrutor (MVI) (...). (COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, N 

Op/CAvEx 05, 2017, Definições) 

 

Com relação ao universo questionado, foram obtidas 46 respostas 

divididas conforme a seguir: 

 

 

Gráfico 5: Universo questionado dividido por Função a bordo e por Nível Operacional. 

Fonte: O Autor. 

 Percebe-se que, dentro do Universo questionado a grande maioria foi 

composta por aeronavegantes de média ou alta hierarquia de função a bordo, o 

que confere grande credibilidade às respostas. 
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 O Universo ainda foi delimitado de forma a abranger operadores que 

voaram o HA-1, no ambiente operacional do CMO, antes e após sua 

modernização, buscando levantar opiniões sobre as mudanças advindas da 

modernização do modelo, conforme a seguir: 

 

 

Gráfico 6: Universo questionado de Operadores do HA-1 no CMO. 

Fonte: O Autor. 

 

Do gráfico acima, pode-se inferir que a grande maioria das respostas 

recebidas (44 de 46) foi dada por aeronavegantes que operaram o HA-1 antes e 

após sua modernização, dessa forma podendo realmente comparar os 

desempenhos de ambos os modelos. 

 Conforme visto na seção 2.1, o HA-1 é enquadrado, dentro de um BAvEx, 

na EHRA, a qual possui algumas missões principais já citadas anteriormente. 

Verificou-se, então, quais as missões atribuídas pelo CMO ao 3° BAvEx, que 

foram cumpridas pelo Universo selecionado e se essas missões se encontravam 

dentro do escopo de emprego doutrinário, conforme a seguir: 

 

41
44

5
2
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20,00%

40,00%
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120,00%
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após a

modernização

Universo de Operadores do HA-1 no CMO

SIM NÃO
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Gráfico 7: Missões Executadas pelos Operadores de HA-1 
Fonte: O Autor. 

 

Dentro do Universo de 44 aeronavegantes que voaram o HA-1 antes e 

após sua modernização, na área de responsabilidade do CMO, pode-se 

perceber que a maioria das missões executadas foram as de Reconhecimento 

Aeromóvel (com pessoal embarcado) e as relacionadas com Transporte de 

Pessoal. Nesse ponto cabe ressaltar que, conforme prevê o Comando de 

Operações Terrestres, no manual EB70-MC-10.358, a EHRA pode “realizar, com 

limitações, tarefas relacionadas ao transporte de pessoal e material”. 

Visando buscar as opiniões de especialistas sobre como pode ser 

avaliado o desempenho operacional do FENNEC AVeX no cumprimento de 

missões aéreas, no âmbito do CMO, levando em consideração as 

características fisiográficas da região (altimetria, temperatura média, distâncias 

geográficas) e as novas características operacionais da aeronave, obteve-se 

os seguintes resultados: 

 

 

Gráfico 8: Desempenho do FENNEC AvEx na área do CMO avaliado por aeronavegantes no 
período de 2018 e 2019. 
Fonte: O Autor. 
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A partir da análise do gráfico acima, infere-se que, na opinião dos 

aeronavegantes, especialistas, que operaram o HA-1, no CMO, antes e após seu 

processo de modernização, o desempenho da aeronave é Insatisfatório ou 

Mediano. Essas opiniões foram justificadas pelos militares que responderam o 

questionário e, para facilitar a análise dos dados, foram compilados em grupos 

de justificativas separados por fatores, conforme a tabela a seguir: 

 

Fatores 

Estruturais e 

dos 

Sistemas da 

Anv 

QTD 

Respostas 

Fatores 

Fisiográficos 

Incompatíveis 

com 

características 

da Anv 

QTD 

Respostas 
Outros 

QTD 

Respostas 

Aumento de 

Peso da Anv 

(impacta na 

autonomia e 

na queda de 

performance) 

31 

Altas 

temperaturas 

(impactam na 

capacidade de 

fornecimento 

de potência 

pelo motor) 

5 

Grande 

necessidade de 

Apoio Logístico 

(Ap Log) frente 

às 

características 

da região 

4 

Bateria 

insuficiente  

frente a alta 

demanda dos 

equipamentos 

aviônicos 

7 

Grandes 

distâncias 

territoriais 

(impacta no 

aumento do Ap 

Log) 

6 

Emprego não 

vocacionado 

para missões de 

Reconhecimento 

e Ataque 

1 

Baixa 

resistência de 

equipamentos 

aviônicos 

7 - - 

 

- 

 

- 

Espaço de 

carga 

reduzido 

6 - - - - 

Software de 

alerta de 
2 - - - - 
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limitações 

realizando 

falsas leituras 

Baixa 

Autonomia 
3 - - - - 

Tabela 4: Fatores que, na opinião do universo questionado, influenciam no desempenho 

Insatisfatório ou Mediano do FENNEC AvEx, empregado na área do CMO. 

Fonte: O autor 

 

Como pode se inferir dos dados compilados acima, para a grande maioria 

dos aeronavegantes que responderam ao questionário o principal fator que 

causou a queda do desempenho e da operacionalidade do HA-1, quando são 

comparados os modelos AS350/550 e AS 550 A2 FENNEC AvEx, foi o 

acréscimo de peso bruto à aeronave, impactando diretamente na autonomia 

máxima disponível e na demanda de potência pela aeronave.  

Além disso, outros fatores estruturais como a baixa resistência dos 

equipamentos aviônicos e alto consumo elétrico dos aviônicos, por exemplo, 

quando somados a fatores fisiográficos como distâncias geográficas e altas 

temperaturas médias e à grande necessidade de Ap Log (combustível, material 

de manutenção, material de apoio ao voo) podem tornar inviável a operação 

dessa aeronave, no ambiente operacional do CMO, quando empregada em 

missões que necessitem o embarque de peso, à exemplo de Trnsp Ae Log ou 

um Reconhecimento Aeromóvel com pessoal embarcado.  

A fim de levantar informações sobre a viabilidade, ou não, do emprego do 

FENNEC AvEx no cumprimento das missões citadas acima, na região Centro-

oeste, buscou-se a opinião dos especialistas operadores da aeronave: 
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Gráfico 9: Opinião dos especialistas, operadores do FENNEC AvEx, acerca da viabilidade de 
seu emprego em missões envolvendo transporte de pessoal ou material no âmbito do CMO. 
Fonte: O Autor. 

 

Observando o gráfico acima, pode-se inferir que a grande maioria (74%) 

dos aeronavegantes que participaram do questionário não consideram viável o 

emprego da aeronave HA-1, após seu processo de modernização, em missões 

envolvendo transporte de pessoal ou material, na região centro-oeste brasileira. 

Uma pequena parcela (16%) considera seu emprego viável, porém com 

restrições advindas do trinômio: características adquiridas (aumento de peso, 

baixa resistência dos aviônicos, aumento do consumo elétrico), características 

fisiográficas do ambiente operacional do CMO (distâncias geográficas e 

temperaturas elevadas) e necessidades de Ap Log. 

Analisando o panorama geral, apresentado na presente seção, pode-se 

verificar que as opiniões de militares especialistas na operação do AS 550 A2 

FENNEC AvEx, no ambiente operacional do CMO, ratificam as informações 

levantadas durante a revisão bibliográfica, uma vez que os dados levantados 

(características técnicas da aeronave, características fisiográficas da região 

centro-oeste, influência dos aspectos fisiográficos e estruturais da aeronave em 

sua performance) e os estudos de caso realizados nas seções 2.4.1 e 2.4.2, 

apontam para uma queda considerável de performance da aeronave, gerando 

forte tendência de inviabilidade de operação nas já citadas situações.  

 

2%

74%

16%

8%

VIABILIDADE DE EMPREGO DO FENNEC AVEX EM 
MISSÕES ENVOLVENDO TRANSPORTE DE PESSOAL OU 

MATERIAL NO ÂMBITO DO CMO

Sim Não Viável, com restrições Outros
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

A execução do presente trabalho objetivou verificar a atual viabilidade de 

emprego da aeronave HA-1 na região centro-oeste, dentro da área de 

responsabilidade do CMO, realizando algumas missões específicas previstas em 

seu emprego doutrinário. Sua motivação foi dada a partir da necessidade de se 

verificar como as características adquiridas pela aeronave, após seu processo 

de modernização, impactaram o cumprimento dessas ditas missões doutrinárias 

dentro desse ambiente operacional. 

Visando alcançar esse objetivo geral, buscou-se elucidar algumas 

questões. Sendo assim, levantou-se a atual doutrina de emprego do HA-1 como 

aeronave de Reconhecimento e Ataque, as principais características da 

aeronave alteradas após o processo de modernização, realizando uma 

comparação das performances, pré e pós modernização, quando há a operação 

da máquina no ambiente operacional do CMO, o qual possui características 

fisiográficas peculiares. 

 Para nortear a pesquisa, levantou-se as hipóteses de estudo. Dessa 

forma, buscou-se verificar se dentro da doutrina de emprego do HA-1, as 

operações de Trnp Ae Log ou de Rec Amv, principais missões recebidas do 

escalão superior, no espaço geográfico competente ao CMO, estão sendo 

cumpridas com perda de eficiência e operacionalidade ou se essas ditas missões 

estão sendo cumpridas com a eficiência e operacionalidade desejadas, dentro 

da doutrina de emprego da aeronave. 

A revisão da literatura permitiu identificar a característica que mais causa 

impacto no desempenho do HA-1, adquirida em sua transição do AS 350/550 

para o AS 550 A2 FENNEC AvEx, qual seja o acréscimo de uma média de 80 

Kg em seu peso bruto, originários de novos equipamentos e sistemas inseridos 

na aeronave, juntamente com a manutenção do mesmo conjunto turbomotor. 

Além disso, foram identificadas as características fisiográficas da região centro-

oeste (altimetria, temperatura média e distância geográfica) e como esses 

fatores influenciam na operação da máquina. Ao final dessa primeira fase, após 

as informações levantadas sobre a aeronave e o espaço geográfico serem 

utilizadas em dois estudos de caso, onde simulou-se um planejamento de uma 

missão de Trnp Ae Log e de uma missão de Rec Amv, com pessoal embarcado, 
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pode-se identificar que o desempenho do HA-1 realmente foi impactado pelo 

acréscimo de peso. Dessa forma, obteve-se uma conclusão parcial acerca da 

viabilidade do emprego do HA-1 em todas as suas missões doutrinárias previstas 

no manual EB70-MC-10.358, Batalhão de Aviação do Exército, atestando que 

as missões envolvendo transporte de pessoal ou material muitas vezes não são 

possíveis de serem cumpridas ou são cumpridas parcialmente. 

Para ratificar ou retificar a conclusão parcial quanto a viabilidade ou não 

do emprego do HA-1, no CMO, tendo em vista que a maioria das missões 

atribuídas à EHRA do 3° BAvEx envolvem mais o Trnp Ae Log ou, por 

característica das frações apoiadas, Rec Amv com pessoal embarcado, buscou-

se a opinião dos pilotos e mecânicos de voo de HA-1 que operaram a máquina 

no centro-oeste brasileiro, tanto antes quanto após a modernização. Analisando 

as diversas opiniões desse universo de especialistas, verificou-se que, em sua 

grande maioria, os pilotos e mecânicos de voo inferem que o desempenho do 

AS 550 A2 FENNEC AvEx é mediano ou insatisfatório, não somente pelo 

acréscimo de peso bruto, mas também pela deficiência de alguns sistemas como 

o elétrico (fornecimento de energia, pela bateria, insuficiente frente a demanda 

de aviônicos), além da baixa resistência de seus equipamentos aviônicos frente 

às características da região de emprego. Dessa forma, entendem, de acordo 

com suas a experiências profissionais individuais, que o emprego da aeronave, 

no CMO, é inviável, dessa forma ratificando a conclusão parcial, obtida durante 

a fase de revisão da literatura.      

 Por fim, o presente trabalho conclui que, tendo em vista as características 

adquiridas pelo HA-1, a sua operação no CMO, atualmente, à luz de como é 

empregado por esse Comando Militar de Área, torna-se inviável. Dessa forma, 

sugere-se uma revisão da doutrina de emprego quanto a manutenção, mesmo 

que com limitações, das missões de transporte de pessoal ou material como uma 

atribuição da EHRA, bem como uma mudança quanto ao entendimento de Rec 

Amv, devendo ser deixado explícito que essa operação, quando realizada com 

pessoal embarcado no ambiente operacional do CMO, poderá ser executada 

com grandes limitações. 
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APÊNDICE A – FICHA DE QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

                       SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente questionário é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), cujo tema é "A Aviação do Exército Brasileiro: O impacto da 
modernização da aeronave HA-1 no seu emprego em missões envolvidas com transporte de 
pessoal ou material na área de responsabilidade do Comando Militar do Oeste", realizado pelo 
Cap ANDRÉ LUIZ GOMES FERNANDES,  da Arma de Engenharia, cursando a EsAO. 

 

A fim de fornecer subsídio para o desenvolvimento da pesquisa em curso, o senhor foi 
selecionado dentro de um universo restrito, para responder às perguntas deste questionário que 
servirá de base para concluir sobre a Viabilidade do atual emprego da aeronave HA-1 em missões 
que envolvam transporte de pessoal ou material, no âmbito do CMO, tendo em vista os impactos 
operacionais causados por sua modernização. 

 

André Luiz Gomes Fernandes (Capitão de Engenharia – AMAN 2012) 

Celular: (67) 99214-0315 

E-mail: andrelgfxingu@gmail.com  

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual sua especialidade técnica como aeronavegante? 

(   ) Piloto        (   ) Mecânico de Voo 

 
2. Qual o seu Nível Operacional? 

(   ) PB/ PT ou MVB 

(   ) PO ou MVO 

(   ) PI ou MVI 

 

QUESTIONAMENTOS 

 
3. O sr. operou o HA-1 na área do CMO, no período de 2018 a 2019? 
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( ) Sim 

( ) Não 

 
4. O sr. operou o HA-1, na área do CMO, tanto antes quanto depois de sua modernização? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

5. Se no item anterior sua resposta foi sim, assinale abaixo qual(is) tipo(s) de missão,  baseado 

nas atribuições principais da EHRA, previstas no EB70-MC-10.358, o Sr. executou: 
Obrigatório caso as respostas dos itens 3 e 4 tenham sido positivas. Marque uma ou mais opções.  

 
( ) Proteção do He de emprego geral 
( ) Ataque Aeromóvel 
( ) Reconhecimento Aeromóvel 
( ) Apoio de fogo de Aviação 
( ) Transporte de pessoal ou material (Trnp Ae Log, Ligação de Comando, etc) 
 

6. Em sua opinião, após a modernização do HA-1, como pode ser avaliado o desempenho 

operacional da aeronave no cumprimento de missões aéreas no âmbito do CMO, levando em 

consideração as características fisiográficas da região (altimetria, temperatura média, distâncias 

geográficas) e as novas características operacionais da aeronave? 

Obrigatório caso as respostas dos itens 3 e 4 tenham sido positivas. Marque somente uma opção. 

( ) Satisfatório 
( ) Mediano 
( ) Insatisfatório 
 
7. Justifique a resposta do item anterior: 
 
Obrigatório caso as respostas dos itens 3 e 4 tenham sido positivas. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Apresente os aspectos positivos e/ou negativos, julgados pelo Sr., baseado em sua 

experiência própria, advindos da modernização do HA-1. 
 

Obrigatório caso as respostas dos itens 3 e 4 tenham sido positivas. 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9.  Baseado nas respostas dadas anteriormente e na sua experiência profissional, o Sr. julga 
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viável o emprego do HA-1 no âmbito do CMO, em missões que exijam o transporte de pessoal ou 

material, levando em consideração as características fisiográficas da região (altimetria, 

temperatura média, distâncias geográficas) e as novas características operacionais da aeronave? 

Justifique. 

 
Obrigatório caso as respostas dos itens 3 e 4 tenham sido positivas 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________ 

Entrevistado 

 

                                                    Obrigado pela participação 
 


