
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

CAP INF DIEGO DE SOUZA MOURA

O EMPREGO DO SISTEMA OLHOS DA ÁGUIA, DA AVIAÇÃO DO
EXÉRCITO, NAS FUNÇÕES DE COMBATE INTELIGÊNCIA E COMANDO E
CONTROLE, EM APOIO AS UNIDADES NÍVEL BATALHÃO EM SOLO, NAS

OPERAÇÕES DE APOIO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO
TERRITÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro
2017



ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

CAP INF DIEGO DE SOUZA MOURA

O EMPREGO DO SISTEMA OLHOS DA ÁGUIA, DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO,
NAS FUNÇÕES DE COMBATE INTELIGÊNCIA E COMANDO E CONTROLE, EM

APOIO AS UNIDADES NÍVEL BATALHÃO EM SOLO, NAS OPERAÇÕES DE
APOIO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL

Rio de Janeiro
2017

Trabalho  acadêmico  apresentado  à
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais,
como  requisito  para  a  especialização
em Ciências Militares  com ênfase em
Doutrina Militar Terrestre 



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx         -        DESMil

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
(EsAO/1919)

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

FOLHA DE APROVAÇÃO

Autor: Cap Inf DIEGO DE SOUZA MOURA

Título:  O  EMPREGO  DO SISTEMA  OLHOS  DA ÁGUIA,  DA  AVIAÇÃO  DO
EXÉRCITO,  NAS  FUNÇÕES  DE  COMBATE  INTELIGÊNCIA  E
COMANDO  E  CONTROLE,  EM  APOIO  AS  UNIDADES  NÍVEL
BATALHÃO EM SOLO, NAS OPERAÇÕES DE APOIO AOS ÓRGÃOS
GOVERNAMENTAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL.

Trabalho  Acadêmico,  apresentado  à
Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais,
como requisito parcial para a obtenção da
especialização em Ciências Militares, com
ênfase em Doutrina Militar Terrestre, pós-
graduação universitária lato sensu.

APROVADO EM ___________/__________/___________ CONCEITO: 

__________

BANCA EXAMINADORA

Membro Menção Atribuída

__________________________________
ANTONIO HERVÉ BRAGA JÚNIOR - Cel

Cmt Curso e Presidente da Comissão

_______________________________
EDUARDO JORGE JERONYMO - Maj

1º Membro e orientador

_________________________
RODERIK YAMASHITA - Cap

2º Membro

________________________________________
DIEGO DE SOUZA MOURA – Cap

Aluno



O EMPREGO DO SISTEMA OLHOS DA ÁGUIA, DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO,
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APOIO AS UNIDADES NÍVEL BATALHÃO EM SOLO, NAS OPERAÇÕES DE
APOIO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL

Diego de Souza Moura*
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RESUMO

Nos  últimos  anos,  o  emprego  das  Forças  Armadas,  em  particular  do  Exército  Brasileiro,  em
operações  de apoio  aos órgãos  governamentais  é  cada  vez  maior  e,  nesse sentido,  este  artigo
aborda  o  qual  seria  a  melhor  maneira  de emprego  da  Aviação  do  Exército,  especificamente  do
sistema olhos da águia da aeronave Fennec, como ferramenta da função de combate comando e
controle e da função de combate inteligência nesse tipo de operação, delimitando o estudo a analisar
as operações recentes nas comunidades do Rio de Janeiro – RJ, como as operações Arcanjo e São
Francisco.  Para  se  atingir  o  objetivo  proposto  essa  pesquisa  foi  realizada  utilizando  a  revisão
bibliográfica, a entrevista e o questionário como instrumentos de coleta de dados. A conclusão obtida
ao final  do  estudo foi  que para  que se tenha o  máximo de proveito  do  apoio  de uma aeronave
equipada com o sistema olhos da águia é que seja sempre realizado antes das missões um briefing
detalhado e que sempre haja  um militar  da tropa apoiada,  bem instruído,  bem preparado e com
capacidade de decisão a bordo da aeronave durante a realização dos voos.

Palavras-chave: Inteligência.  Comando  e  Controle.  Ambiente  Urbano.  Aviação  do  Exército.
Operação São Francisco. Operação Arcanjo. Olho da Águia.

ABSTRACT

In recent years, the use of the Armed Forces, particularly the Brazilian Army, in operations in support
of  government  agencies  is  increasing  and,  in  this  sense,  this  article  will  analyze  the best  way of
employing  Army  Aviation,  specifically  the FLIR system of  the  Fennec  helicopter,  as  a tool  of  the
command  and control  warfighting  function  and the  intelligence warfighting  function  in  this  type of
operation, delimiting the study to analyze the recent operations in the communities of Rio de Janeiro -
RJ,  as  the  operations  Arcanjo  and São Francisco.  In  order  to  reach the  proposed objective,  this
research was carried out using the bibliographic review, the interview and the questionnaire as data
collection instruments. The conclusion obtained at the end of the study was that to have the maximum
benefit of the support of an aircraft equipped with FLIR, a detailed briefing should always be carried
out  before  the  missions,  and  that  there  should  always  be a  military  prepared  and  with  decision
authority on board the aircraft during the flights.

Keywords: Intelligence. Command and Control. Urban Environment. Army Aviation. Operation São
Francisco. Operation Arcanjo. FLIR
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1  INTRODUÇÃO

As operações de Apoio  a Órgãos Governamentais (AOG) compreendem o

apoio prestado por elementos da F Ter, através da interação com outras agências,

com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de

objetivos ou propósitos convergentes com eficiência, eficácia, efetividade e menores

custos e que atendam ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, dispersão

de  recursos  e  a  divergência  de  soluções.  No  território  nacional,  esse  apoio  é

regulado por diretrizes baixadas em ato do Presidente da República (BRASIL, 2014)

Diante do exposto, observa-se que, nos últimos anos, o emprego das Forças

Armadas,  em particular  o  Exército  Brasileiro,  nesse tipo e operação é  cada vez

maior. Dentre as mais recentes podemos destacar os Jogos Mundiais Militares, Rio

+ 20,  Operação Arcanjo  (complexo  do Alemão),  Jornada  Mundial  da  Juventude,

Copa das Confederações, Operação São Francisco (complexo da Maré), Copa do

Mundo, BRICS, Jogos Olímpicos, entre outras. 

Este artigo abordará o emprego da Aviação do Exército, especificamente do

sistema olhos da águia como ferramenta da função de combate comando e controle

e da função de combate inteligência, nesse tipo de operação, delimitando a análise

nas operações recentes nas comunidades do Rio de Janeiro – RJ, citadas acima

(Op Arcanjo e Op São Francisco) e que, de maneira equivocada, por diversas vezes

são  citadas  como  operação  de  pacificação,  inclusive  denominando  a  força  de

superfície como Força de Pacificação (F Pac), quando na verdade não se encaixam

na definição desse tipo de operação, mas em operação de AOG, pois embora muito

semelhantes,  as  operações  de  pacificação  diferem das  operações  de  AOG  por

serem respaldadas  por  diplomas  legais  de  estado  de  exceção,  com suspensão

temporária de direitos e garantias constitucionais.

FIGURA 1 – Principais diferenças entre Operação de Pacificação de Operação de AOG
Fonte: BRASIL, 2014, p. 3-7
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No final da década de 1990, diante da necessidade de nos adaptarmos ao

campo de batalha do século XXI e da tendência dos conflitos modernos ocorrerem

no interior de grandes centros urbanos, a Aviação do Exército foi contemplada com a

aquisição  do  moderno  Sistema  Olhos  da  Águia  (SOA).  A  aquisição  deste

equipamento  tornou  possível  aumentar  o  alcance  dos  reconhecimentos  e  a

identificação de alvos a grandes distâncias, seja durante o dia ou durante a noite,

através de imagens com tecnologia de captação infra vermelha.

Para facilitar o entendimento ao longo deste artigo, podemos definir a função

de combate comando e controle  como um conjunto  de atividades que permitem

planejar, dirigir, coordenar e controlar o emprego das forças e meios em operações

militares. O comando integra o conjunto de atividades com os quais o comandante

exerce  a  autoridades,  e  o  controle  refere-se  as  atividades  que  permitem  ao

comandante  conduzir  as  operações,  dirigindo  e  coordenando as  forças  e  meios

destinados para o cumprimento da missão.  (BRASIL, 2015).

Dessa maneira, o SOA passou a ser uma ferramenta fundamental da função

de combate comando e controle, pois permite aos comandantes nos diversos níveis

acompanharem, em tempo real, a evolução dos acontecimentos e a progressão das

peças de manobras na área de operações, seja do comandante da fração que está

na área de operações, através das imagens no tablet, seja do comandante no nível

acima, analisando as imagens em uma televisão no C Op (centro de operações),

colaborando  de  maneira  efetiva  com  o  processo  de  decisório,  aumentando  a

consciência situacional e permitindo que a tropa seja empregada onde realmente se

faz necessário e em momento oportuno. 

Todas essas informações que a imagem obtida pela câmera do helicóptero

transmite ao comandante auxiliam no ciclo OODA (observar, orientar-se, decidir e

agir),  pois facilita  ao comandante observar o cenário do qual está se atuando, a

orientar-se  em  um  cenário  atualizado  através  da  consolidação  das  percepções

coletadas na fase anterior, a decidir baseado nas informações das fases anteriores

e, finalmente, a agir fazendo com que os comandantes dos escalões subordinados

transformem suas ordens em ações.
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FIGURA 2 – Ciclo OODA
Fonte: BRASIL, 2015, p. 2-7

Outra função de combate a ser analisada é a inteligência, que compreende

um conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados empregados para

assegurar  a  percepção  sobre  o  ambiente  no  qual  se  está  operando,  permitindo

avaliar as ameaças atuais e potenciais, os oponentes, o terreno e as considerações

civis (BRASIL, 2015). Após essas definições acima, podemos chegar à conclusão de

que essas duas funções de combate se complementam e estão integradas entre si.

Ainda referenciando a inteligência, a transmissão de imagens do sistema olhos da

águia  está  enquadrada  na  área  da  inteligência  denominada  “inteligência  de

imagens”, que é proveniente da análise de imagens fixas e de vídeo, permitindo a

visualização da área de operações em tempo real ou quase real e, como já citado a

respeito  dessa correlação das funções de combate,  essas novas percepções do

ambiente operacional, da função de combate inteligência, irão fornecer ferramentas

para  o  processo  decisório  do  comandante  na  função  de  combate  comando  e

controle.

1.1 PROBLEMA

Após ter  experimentado algumas experiências nesse tipo de operação, foi

possível observar que falta muito conhecimento, por parte dos militares da força de

superfície (F Spf),  a respeito do emprego do helicóptero,  principalmente de suas

possibilidades e limitações, não empregando esse meio aéreo disponível em sua

plenitude.
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Dessa  maneira,  o  helicóptero  é  por  diversas  vezes  subempregado  e,  no

sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte problema:

Em Operações de AOG, qual a melhor forma de emprego do sistema olhos da

águia a fim de apoiar a tropa que está no solo, especificamente nas funções de

combate inteligência e comando e controle, auxiliando os comandantes de frações

no processo decisório?

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo é levantar qual a melhor forma de emprego do

SOA para apoiar a força de superfície em operações de AOG.

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Apresentar as características, peculiaridades, possibilidades e limitações do

emprego da Aviação do Exército em áreas urbanas;

b) Apresentar  o  funcionamento  do  sistema  olhos  da  águia  da  Aviação  do

Exército;

c) Apresentar os novos conceitos de função de combate: comando e controle e

inteligência;

d) Analisar se há necessidade e, em caso afirmativo, quem seria o militar da

tropa  de  superfície  mais  indicado  para  compor  a  tripulação  durante  o  voo  para

transmissão de imagens captadas pelo SOA.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A versatilidade do sistema olhos da águia, quando empregado em operações

urbanas, permite ao comandante e a seu Estado Maior, receberem em tempo real

imagens de  vídeo  ou infravermelho,  através  do FLIR  (Forwad  Looking  Infrared),

podendo através de suas decisões interferir de imediato em suas peças de manobra

que estão atuando na área de operações, facilitando o exercício da autoridade do

comandante  da  F  Spf  sobre  as  forças  que  lhe  são  subordinadas  e  sendo  um

multiplicador da capacidade de comando e controle (BRASIL, 2014)

Na função de combate inteligência pode ser  empregado para obter dados
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sobre a área de operações e sobre os agentes perturbadores da ordem pública,

sempre  com  seu  uso  relacionado  às  tarefas  e  ações  de  Inteligência,

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA) (BRASIL, 2014).

Na operação São Francisco, este autor  observou que durante as operações

no  complexo  da  Maré,  muitas  das  vezes  a  tripulação  decolava  para  a  área  de

operações,  sem uma missão claramente definida pela tropa apoiada e sem uma

área específica a ser reconhecida. A maior parte das decolagens para sobrevoo da

área ocorriam com o objetivo apenas de realizar demonstração de força, enquanto a

tropa de superfície realizava operações de busca e apreensão e outros tipos, não

empregando os meios aéreos em sua plenitude, nem tampouco utilizando de todas

as ferramentas que este meio é capaz de propiciar. 

Além disso, em grande parte dos voos não havia nenhum militar da F Spf

embarcado na aeronave, estando o helicóptero apenas com a tripulação a bordo, e

por vezes sem contato rádio com a F Spf, sendo somente realizando um  briefing

sumário momentos antes da decolagem e, após isso,  a aeronave decolava para

realizar  um sobrevoo por  determinado tempo e em determinada área,  porém se

houvesse  alguma situação  de  conduta  em solo  a  tripulação  não  teria  como ser

informada.

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa, por

meio  de  questionários  e  entrevistas  feitos  com  militares  que  tiveram  essa

experiência, a respeito da correta forma de emprego do helicóptero, particularmente

do sistema olhos da águia, em um contexto de operação em ambiente urbano.

2 METODOLOGIA

A fim de reunir dados que permitissem chegar a uma possível solução para o

problema, esta pesquisa contemplou uma revisão dos manuais em uso na Aviação

do  Exército,  que  são  escassos  e  em sua  grande  maioria  desatualizados,  muito

pouco  abordando  sobre  o  assunto,  além  de  entrevistas  com  especialistas,

questionários, argumentação e discussão de resultados.

Quanto  à  forma  de  abordagem  do  problema,  foi  utilizado  o  conceito  de

pesquisa  quantitativa,  pois  a  referências  absolutas  obtidas  por  meio  dos

questionários foram fundamentais para a compreensão de como foi empregado o

SOA nas recentes operações e de como poderia ter sido otimizado seu emprego.
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Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, visto que

existe muito pouco conhecimento escrito acerca do tema, fazendo-se necessário a

aplicação dos instrumentos de pesquisa para uma amostra com vivência profissional

relevante sobre o assunto. 

2.1REVISÃO DE LITERATURA

O delineamento da pesquisa foi baseado em uma revisão de literatura dos

manuais da Aviação do Exército, desde o Emprego da Aviação do Exército (IP 1-1),

de 2000, até Vetores Aéreos da Força Terrestre (EB20-MC-10.214), de 2014, além

de publicações em revistas da área, tais como Revista Verde Oliva e Military Review,

com  artigos  publicados  nos  anos  de  2010  a  2015,  utilizando  como  escopo  as

operações Arcanjo e São Francisco.

Esse período foi  limitado pelas próprias publicações disponíveis,  visto que

essas operações são relativamente recentes, e as fontes doutrinárias disponíveis,

exceção feita ao EB20-MC-10.214, são todas mais antigas e desatualizadas.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  aviação  do  exército,  olhos  da  águia,

ambiente urbano, comando e controle, inteligência, operação Arcanjo e operação

São Francisco na base de dados RedeBIE,  em sítios eletrônicos de procura  na

internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO)

e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados

apenas os artigos em português. O sistema de busca foi complementado pela coleta

manual  de  relatórios  das  operações  Arcanjo  e  São  Francisco,  relatórios  de

prevenções,  divulgações  operacionais,  diretrizes  de  operações,  bem  como  de

manuais  de  campanha  referentes  ao  tema,  do  EB  e  dos  EUA,  em período  de

publicação diverso do utilizado nos artigos.

Quanto  ao  tipo  de  operação  militar,  a  revisão  de  literatura  limitou-se  a

operações de não-guerra, com enfoque nas participações Aviação do Exército nos

Complexos do Alemão e Maré.

a. Critério de inclusão:

- Estudos publicados em português relacionados ao emprego da Aviação do

Exército em ambiente urbano;

- Estudos sobre as características das operações em ambiente urbano.

-  Estudos  publicados  em  português  relacionados  a  função  de  combate

Comando e Controle e a função de combate Inteligência.
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b. Critério de exclusão: 

-  Estudos  cujo  foco  seja  o  emprego  da  aeronave  em  operações

convencionais,  não  levando  em conta  as  peculiaridades  do  emprego  em  áreas

urbanas dentro do território nacional em operações de AOG.

2.1.1 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

entrevista exploratória e questionário.

2.2.1 Entrevistas

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com  os  seguintes

especialistas, em ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa
DANILO FLAMARION MENDES DA COSTA

MORAES VARJÃO – Cap EB
Experiência como Oficial de Inteligência na

Operação São Francisco

VITOR SIMÕES ANTONINO – Cap EB
Experiência como piloto de Fennec na Operação

São Francisco
THONY ANDERSON DE AGUIAR  MATOZO

– 2º Sgt EB
Experiência com a instalação, operação e
manutenção do Sistema Olhos da Águia

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de pilotos que tiveram

a oportunidade de operar o sistema olhos da águia e exercer a função de piloto

operacional ou piloto básico nas operações Arcanjo e São Francisco.

A amostra selecionada para responder aos questionários foi restrita a pilotos

de Fennec que fizeram emprego do SOA nas operações, visto que era comumente

empregada também a aeronave Pantera (HM-1), porém esta não dispõe do sistema

olhos da águia, tendo uma forma de emprego distinta do Fennec, sendo limitada

principalmente pela altitude de voo em relação a segurança da tripulação face à

ação dos APOP (agentes perturbadores da ordem pública). 

Dessa  forma,  utilizando-se  dados obtidos  nos  relatórios  das  operações,  a

população a ser estudada foi estimada em 32 militares, informação essa baseada no

efetivo de pilotos da Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque no
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ano de 2014 e 2015, visto que durante todo operação São Francisco havia sempre

um  Fennec  envolvido  e  o  rodízio  da  tripulação  era,  em  geral,  realizado

semanalmente, e a totalidade dos pilotos participou da operação ao menos durante

um  rodízio.  A  fim  de  atingir  uma  maior  confiabilidade  das  induções  realizadas,

buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de

confiança  igual  a  90%  e  erro  amostral  de  10%.  Nesse  sentido,  a  amostra

dimensionada como ideal (nideal) foi de 22.

Para a distribuição dos questionários não foi levado em consideração o posto

dos militares que responderam, tendo em vista que na Aviação do Exército existe o

nível  operacional  a  bordo,  que  hoje  são  definidos  como  piloto  operacional

(comandante da  aeronave)  e  piloto  básico,  e  tal  divisão  independe do posto  do

militar.  Dessa forma,  os questionários foram distribuídos para oficiais  superiores,

intermediários e subalternos. 

A amostra foi selecionada no 1º BAvEx, visto que atualmente é a única OM

AvEx dotada de Fennec equipada com SOA sediada em Taubaté – SP, e que é

constantemente empregada em operações de apoio aos órgãos governamentais,

principalmente na cidade do Rio de Janeiro – RJ. A sistemática de distribuição dos

questionários ocorreu de forma indireta (e-mail) para 28 militares que atendiam os

requisitos.  Entretanto,  devido  a  diversos  fatores,  somente  20  respostas  foram

obtidas  (86,3%  de  nideal e  67,8%  dos  questionários  enviados),  não  havendo

necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto.

A partir do nideal (n=22), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=19)

foi inferior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da

amostra, no entanto não inviabiliza, tampouco reduz a relevância desta pesquisa,

haja vista a especialização da amostra.

Foi  realizado  um  pré–teste  com  2  capitães-alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e com 5 pilotos de Fennec do 1º BAvEx que

atendiam aos  pré-requisitos  para  integrar  a  amostra  proposta  no estudo,  com a

finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final

do  pré-teste,  não  foram  observados  erros  que  justificassem  alterações  no

questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  questionamento  inicial  deste  artigo  surgiu  quanto  à  forma  correta  do

emprego dessas aeronaves, visto que o próprio autor teve experiência como piloto

na operação São Francisco e, por diversas vezes, observou o meio aéreo sendo

empregado de maneira ineficaz. Um grande fator contribuinte nesse aspecto é a

própria formação do oficial, que tem muito pouco contato com helicópteros durante a

vida acadêmica na AMAN, estando esse contato praticamente restrito a execução de

técnicas especiais na SIEsp, e da mesma maneira na EsAO, onde existe um módulo

de Operações Aeromóveis no contexto de operações ofensivas, não abordando o

emprego em operações de AOG, nem tampouco suas capacidades e limitações,

fazendo com que este oficial quando em função de planejador não empregue o meio

aéreo da maneira mais correta por vezes.

As  entrevistas  realizadas  com  especialistas  serviram  como  base  para  a

formulação dos questionários e para a definição do problema em questão. Já na

formulação dos questionamentos foi encontrada a primeira dificuldade no que diz

respeito à nomenclatura desse tipo de operação. Em algumas publicações observa-

se o termo “operação de pacificação” quando se refere as operações nas favelas do

Rio  de  Janeiro,  e  ao  formular  as  perguntas,  essas  foram  denominadas  como

operações de apoio aos órgãos governamentais, que é o que preconiza o manual de

EB20-MF-10.103, e a dificuldade estava justamente neste ponto, de obter respostas

referentes a operações de AOG, porém específicas nas favelas do Rio de Janeiro. E

a  primeira  pergunta  foi  exatamente  a  respeito  desses  termos,  após  colocar  as

definições de operações de pacificações e operações de AOG retiradas do manual,

foi perguntado como o militar classificava as operações Arcanjo e São Francisco e a

resposta foi a seguir:

0%

40%

80%

GRÁFICO 1 – número  percentual  do  total  da  amostra  acerca do enquadramento  das operações
Arcanjo e São Francisco

Fonte: O autor
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Após esclarecer esses termos, os participantes foram questionados quanto ao

grau de importância que aeronaves equipadas com olho da águia possuem nessas

operações,  e  foi  observado  que  unanimidade  considera  importante  ou  muito

importante, com nenhum militar da amostra considerando ter pouca importância ou

ser irrelevante:

Muito importante

Importante

Pouco importante

Irrelevante

GRÁFICO 2 – número percentual do total da amostra em relação ao grau de importância do emprego
do sistema olhos da águia nas operações 

Fonte: O autor

Essa importância da terceira dimensão na área de operações foi descrita pelo

Gen Bda Roberto Escoto, comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista no ano

de 2014, por ocasião do início da ocupação do complexo da Maré pelas tropas do

Exército, da seguinte maneira:

A utilização do sistema olho da águia (FLIR), da Aviação do Exército (Av
Ex), possibilitou monitorar em tempo real, na base de operações da F Pac,
diversas  operações  executadas  pela  tropa,  garantindo  consciência
situacional  e facilitando a tomada de decisões do comando da F Pac. A
capacidade de gerar  imagens termais  das aeronaves HS-1  Seahawk,  da
Marinha,  e  HA-1  Esquilo,  do  Exército,  permitiu  identificar  nitidamente
indivíduos armados de fuzil e pistola em deslocamento noturno no interior
da  A  Op.  (ESCOTO,  Gen  Bda  Roberto.  Guerra  Irregular:  A  Brigada  de
Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro na Pacificação de Favelas do
Rio de Janeiro, Military Review, p.8, Jan-Fev 2016).

Em  relação  ao  emprego  do  SOA,  observa-se  que  foi  realmente  muito

empregado como uma ferramenta para aumentar a consciência situacional e auxiliar

o comando na tomada de decisões (função de combate Comando e Controle),  a

partir do momento que tinha a capacidade de transmitir em tempo real para o Centro

de  Operações  as  reais  ameaças  e  suas  capacidades  (função  de  combate

Inteligência), como pode-se verificar a partir das respostas da amostra em relação a

15,8%

84,2%
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pergunta de quais funções de combate eram mais destacadas a partir do emprego

do SOA:

Comando e Controle Inteligência 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GRÁFICO 3 – número percentual do total da amostra em relação a função de combate que era mais
caracterizada no emprego da aeronave

Fonte: O autor

O que é de conhecimento da maioria dos militares que operam com a AvEx é

a capacidade que o SOA tem de transmitir imagens para uma televisão situada no C

Op, porém o que muitos não tem conhecimento é que, conforme entrevista com

especialista 2º Sgt Thony Matozo, foi possível através de configurações junto ao 2º

CTA fazer com que as imagens, transmitidas através do servidor EB Net, pudessem

ser  também visualizadas  em tempo real  em um  tablet ou celular  do  militar  que

estava  na  área  de  operações.  Nesse  aspecto,  o  2º  contingente  empregado  na

operação São Francisco, da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, sediada em Santa

Maria  –  RS,  através  de  seus  especialistas  de  informática,  realizaram  esse

procedimento  e  tiveram  esse  aprimoramento  nas  operações,  porém  podemos

observar  que  nem  todos  os  contingentes  utilizaram  esse  recurso,  conforme

respostas da amostra:

0%
30%
60%
90%

GRÁFICO 4 – número percentual do total da amostra em relação a pergunta sobre para onde eram
transmitidas as imagens captadas pela aeronave

Fonte: O autor
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Ainda  nesse  sentido,  para  facilitar  o  entendimento,  podemos mostrar  uma

figura ilustrativa  de  como foi  o  funcionamento  do  SOA durante  a  operação  São

Francisco:

FIGURA  3  – esquema  de  funcionamento  do  sistema  olhos  da  águia  durante  a  operação  São
Francisco

Fonte: O autor

A aeronave Fennec realizava a captação de imagens da área de operações,

que eram enviadas para a estação de terra, situada no palácio Duque de Caxias,

escolhido por seu topo ser um local alto e com visada direta do complexo da Maré,

evitando assim interferências, e através do 2º Centro de Telemática de Área, essas

imagens eram transmitidas através rede EB Net para televisores situadas no C Op e,

em alguns casos, para tablets configuradas para acessar a rede EB Net.

Um dos principais questionamentos deste trabalho está em torno da questão

se é ou não conveniente existir um militar da F Spf embarcado na aeronave, sendo

este o responsável pelo contato direto com a tripulação e, através do contato com

rádio com a tropa, guiar e orientar os pilotos no sentido dos locais de interesse a

serem  sobrevoados  para  a  captação  de  imagens.  Foi  formulada  a  pergunta  a

respeito da existência deste militar da F Spf a bordo da aeronave, e através das

respostas  da  amostra  foi  possível  perceber  que  esta  situação  variou  durante  a

missão, pois  mostrou que apenas em uma minoria  da amostra  sempre houve a
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presença desse militar (sim, em todos os voos – 10,5%), e as outras duas respostas

obtiveram quase o mesmo número estatístico (sim, na maioria dos voos – 42,1%, e

sim, poucas vezes, 47,4%). 

Em todos os voos 

Na maioria dos voos

Poucas vezes

Não exis�a militar em-
barcado

GRÁFICO 5 – número percentual do total da amostra em relação a como eram realizados a maioria
dos voos durante a Operação São Francisco em relação a existência de um militar da
F Spf a bordo durante os voos

Fonte: O autor

A partir dessa análise, fomos além de questionar apenas a existência de um

militar da F Spf a bordo, pois o próprio autor pôde verificar durante essas operações

que  por  diversas  vezes  o  militar  que  embarcava  na  aeronave  não  possuía  o

conhecimento  necessário  para realizar  um  briefing com os  pilotos  a  respeito  da

missão,  pois  não  conhecia  a  área  de  operações,  não  tinha  conhecimento  da

localização das tropas dentro da área, não possuía coordenadas geográficas para

transmitir aos pilotos as áreas de interesse e, na maioria das vezes, não possuía

qualquer croqui ou imagem de satélite da área de operações. Nesse aspecto, foi

questionado para a mostra o grau de conhecimento, na maioria das vezes, desse

militar  que  realizava  o  voo  na  A  Op,  e  na  sequencia  sobre  qual  o  grau  de

importância de um militar, quando bem preparado, embarcar na aeronave e realizar

essa ligação entre a F Spf e a tripulação, e obtivemos as seguintes respostas:

10,5%

47,4%

42,1%
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Muito conhecimento

Conhecimento razoável

Não possuía nenhum 
conhecimento

GRÁFICO 6 – número percentual do total da amostra em relação ao grau de conhecimento do militar,
na maioria das vezes, da F Spf que estava a bordo da Anv

Muito importante

Importante

Pouco importante

Irrelevante

GRÁFICO 7 – número percentual do total da amostra  em relação a pergunta sobre qual o grau de
importância de um militar  da F Spf, quando bem preparado, estar a bordo da Anv
durante as operações

No  questionário,  foi  aberto  um  espaço  para  que  o  participante  pudesse

acrescentar  alguma  consideração  sobre  o  trabalho,  no  qual  se  destacaram  os

seguintes comentários a respeito da existência desse militar a bordo:

a)  O conhecimento da missão da F Spf por parte dos militares desta tropa

embarcados  variou  muito  durante  as  ações  na  Op  São  Francisco,  em  alguns

períodos eram designados militares com bastante conhecimento em outros militares

sem  nenhum  conhecimento.  Graças  a  esta  disparidade  pôde-se  verificar  a

importância da preparação e da seleção de militares com conhecimento acerca da

missão e, se possível, acerca das capacidades e limitações do SOA.

15,8%

5,3%

78,9%

21,1%

78,9%
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b)  A  preparação  do elemento  de ligação e o  conhecimento  operacional  a

respeito das peculiaridades do SOA é algo que pode fazer diferença na atuação da

aeronave em apoio à tropa de superfície. Isso foi verificado durante o emprego do

SOA na operação São Francisco quando o elemento de ligação era militar precursor

paraquedista  familiarizado com as operações em solo  e  com o sistema olho da

águia. Nesse sentido, por diversas vezes, foi possível a identificação de elementos

essenciais de inteligência e a orientação da tropa para atuar contra crimes avistados

a partir do SOA (tráfico de drogas e roubo).

Sobre  qual  seria  o  militar  da  F  Spf  mais  indicado  para estar  a  bordo  da

aeronave  durante  as  operações,  foram apresentadas  algumas  opções,  além do

campo “outro” para a amostra, e obtivemos como resposta da maioria que seria um

militar  integrante  do  EM  da  missão  (63,2%),  por  ser  um  militar  geralmente

comprometido e que naturalmente já possui um bom conhecimento da operação

como  um todo.  Além deste  questionamento,  também foram  elencadas  algumas

características que os participantes consideravam importante para esse militar,  e

chegamos as seguintes repostas:

Integrante do EM da missão

Comandante da missão

Qualquer militar que teha 
pleno conhecimento da 
missão

Qualquer militar, indepen-
dente de seu P/G e conhe-
cimento acerca da missão

GRÁFICO 8 – número percentual do total da amostra em relação a pergunta de qual seria o militar da
F Spf mais indicado para estar a bordo da Anv durante a realização dos voos em
operação

Com base ainda na experiência da amostra, foi realizado o questionamento

sobre quais as características que o militar da F Spf a bordo deveria possuir para

que  pudesse  contribuir  de  melhor  forma  na  operação,  sendo  elencadas  as

características e solicitado que a amostra colocasse em ordem de prioridade, onde o

número 1 era o mais importante, e o número 5 o menos importante, e a resposta foi

a seguir:

63,2%

10,5%

26,3%
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TABELA 1 - Opinião total da amostra acerca das características que o elemento a bordo da aeronave
deve possuir para melhor contribuir com a operação

Nr
1

Nr
2

Nr
3

Nr
4

Nr
5

Conhecimento da operação da F Spf 11 6 4 2 2
Conhecimento da operação da F He 2 4 2 4 11
Conhecimento acerca da operação dos equipamentos rádios 1 1 3 6 4
Capacidade de influenciar o comando da operação na tomada de
decisão

1 4 4 5 1

Conhecimentos de orientação carta terreno 4 4 6 2 1

Outro  aspecto  analisado,  além da  existência  do  militar  a  bordo  e  de  seu

conhecimento, foi como geralmente era realizado o contato entre a tripulação e a F

Spf, para que as imagens captadas pela câmera gerassem dinamismo e tornassem

possível ao comandante interferir na manobra em tempo real e com oportunidade.

As respostas da amostra foram as seguintes:

TABELA 2 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca de como era, na maioria das
vezes, realizado o contato entre a tripulação e a F Spf

Comunicação entre Anv e F Spf
Amostra

Valor absoluto Percentual
Equipamento  rádio  em  contato  direto
com os rádios orgânicos da Anv

1 5,3%

Rádio  não  orgânico  da  Anv  operado
pela tripulação

2 10,5%

Elemento de ligação embarcado na Anv
em contato rádio com a F Spf

10 52,6%

Elemento  de  ligação  embarcado  sem
contato com a F Spf

3 15,8%

Após  a  decolagem  não  havia  mais
contato entre a tripulação e a F Spf

3 15,8%

Em  relação  a  forma  como  esse  militar  embarcado  na  aeronave  poderia

contribuir  com a tripulação e com a missão,  foi  feita  uma pergunta e elencadas

algumas opções para a amostra, a qual poderia preencher mais de uma opção ou

acrescentar outra, obtendo os seguintes dados:

TABELA 3 - Opinião absoluta do total da amostra acerca de como um elemento da F Spf a bordo da
aeronave pode contribuir para o sucesso da operação

Nr total da
amostra

Reduzindo a carga de trabalho da tripulação na cabine da aeronave 9
Contribuindo com a segurança de voo nas operações 7
Aumentando a consciência situacional da operação 9
Facilitando o comando e controle da operação 14
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Facilitando levantamento de informações para a função de combate Inteligência 15
Auxiliando o comandante da operação na tomada de decisão 14

Outro  aspecto muito importante a ser levado em consideração é em relação a

segurança de sobrevoo da área de operações, tendo em vista a presença de APOP,

na  maioria  das  vezes  não  identificados  entre  a  população,  e  que  a  qualquer

momento  podem  realizar  disparos  de  armas  de  fogo  contra  a  aeronave,  como

aconteceu  em dois  casos  recentes  contra  helicópteros  das  forças  auxiliares nas

comunidades do Rio  de Janeiro:  em outubro  de 2009 um helicóptero  da Polícia

Militar foi alvejado por traficantes quando sobrevoava o Morro dos Macacos e em

novembro  de  2016  um  outro  helicóptero  da  polícia  militar  foi  abatido  quando

sobrevoava a comunidade Cidade de Deus. Esses dois casos vieram a público e

tiveram repercussão nacional pelo fato dos helicópteros terem sido abatidos, mas é

fato  que  existem demais  casos  de  helicópteros  sendo  alvejados  por  traficantes,

porém sem um final trágico e consequentemente sem repercussão, como foi caso de

uma  aeronave  Fennec  do  1º  BAvEx,  na  própria  operação  São  Francisco,  que

provavelmente foi atingida por um projétil  durante o sobrevoo da área,  o que na

ocasião  foi  gerada  uma  Divulgação  Operacional  para  todas  as  OM  AvEx,  que

descreveu o ocorrido da seguinte maneira:

Durante  o  cumprimento  das  missões,  era  sobrevoada  toda  a  área  do
Complexo  de  Favelas  da  Maré  ou,  dependendo  da  missão,  um  ponto
específico  dentro  da  área.  As  operações  aéreas  iniciaram-se  no  dia
31/03/14 e a primeira troca de tripulação ocorreu no dia 07/04/14, sendo que
até a data da ocorrência não foi observada nenhuma atitude hostil contra a
aeronave,  somente  contra  a  tropa  terrestre.  No dia  15/04/14,  terça-feira,
seria realizada mais uma troca de tripulação e, para que um dos pilotos que
iriam assumir a missão ficasse ambientado com a área de operações, foi
realizado um voo de reconhecimento onde o acionamento da aeronave foi
realizado em SBAF às 1347P e o corte as 1435P, também em SBAF. Para
chegar na área de operações foi utilizada as REH Ferrovia e Penha (voo
realizado a 100 kt e 500 ft AGL) e, para o reconhecimento, toda a área de
operações foi sobrevoada, sendo que era realizado uma orbita em alguns
pontos  específicos  dentro  da  área  utilizando  o  perfil  de  voo  onde  a
velocidade era de 60 à 80 kt, a altura de 500 ft AGL e o bank de 30 à 45º.
Terminando o reconhecimento a aeronave realizou um sobrevoo do HCE e
retornou  para  SBAF  utilizando  a  REH  Ferrovia  (somente  durante  a
realização de uma aproximação com arremetida em voo para o campo de
futebol  do CPOR e uma para o HCE,  foram reduzidas as velocidades  e
altura  para,  aproximadamente,  40  kt  e  250  ft  AGL).  Após  o  corte  da
aeronave, o mecânico de voo, juntamente com o mecânico de voo que iria
assumir a missão, iniciaram a inspeção pós voo e observaram uma marca
de impacto no bordo de fuga da pá azul do rotor principal. Supõe-se que tal
marca seja de um projétil e, durante todo o voo, não foi observado nenhuma
atitude anormal na operação da aeronave. (BRASIL. Comando de Aviação
do Exército. Divulgação operacional da Aviação do Exército. Taubaté, 2014)
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FOTO 1 – Marca de possível impacto de um projétil na pá do rotor principal de um Fennec
Fonte: Divulgação Operacional (DIVOP), 1º BAvEx, 2014, p. 3

Diante dessa situação, o 1º e 2º B Av Ex emitiram diretrizes de operações

para emprego do Fennec e do Pantera, respectivamente, as quais determinavam

quais deveria ser os perfis de voo realizados na área de operações. Em relação a

essas diretrizes, foi estabelecido o seguinte em relação a altitude de voo:

Perfil  a  500  pés  será  utilizado  quando  no  local  de  observação/ação  há

previsão  da  existência  de  armamentos  leves  com  alcance  de  utilização  de  no

máximo 50 metros (revólveres e pistolas) e que possam comprometer a segurança

da aeronave. 

Perfil a 1500 pés será utilizado quando o local do objetivo da observação há

previsão da existência de  armamentos pesados com alcance de utilização de no

máximo  200  metros  (fuzis,  Lç  de  granadas,  Mtr  pesadas) e  que  possam

comprometer  a  segurança  da  aeronave.   Pode-se  adquirir  imagens  com pouca

riqueza de detalhes.  Eventualmente o helicóptero poderá descer para uma altura

menor,  mas ficará vulnerável  a disparos.  Utilizado para o emprego do SOA, por

exemplo.

Essa caracterização de onde existe ou não determinado tipo de armamento é

muito difícil de ser feita, pois a área de operações é um grande conglomerado, sem

divisões nítidas e nas quais as diversas facções criminosas atuam em diferentes

locais.  Para confirmar  essa  situação,  foi  feita  uma pergunta  para a  amostra  em
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relação  a  qual  era,  na  maioria  das  vezes,  a  altitude  de  sobrevoo  na  aérea  de

operações:

Até 500 pés

Entre 500 e 1000 pés

Entre 1000 e 1500 pés

Entre 1500 e 2000 pés

Acima de 2000 pés 

GRÁFICO 9 – número percentual do total da amostra em relação ao perfil de voo realizado na área
de operações na maioria das vezes

Essa análise é de grande valia para ratificar a importância do olho da águia

nesse tipo de operação, pois mesmo sobrevoando a 1500 ou 2000 pés, graças ao

zoom da câmera é possível  observar  cada detalhe dentro  da área,  mantendo a

segurança da tripulação e da aeronave, o que já não era possível com aeronave

Pantera sobrevoando a 1500 pés, pois a essa altitude não possível verificar detalhes

dentro da área, sendo a aeronave empregada em situações de demonstração de

força e/ou dissuasão. Essa capacidade de zoom da câmera pode ser observada na

foto da próxima página, com a aeronave sobrevoando a região da Vila do João, em

um  local  onde  havia  uma  suspeita  de  ser  um  ponto  de  venda  de  drogas,  no

complexo da Maré, com altura de sobrevoo de aproximadamente 2.000 (dois mil)

pés, podendo ainda assim ser verificado um grande número de detalhes na imagem.



21

FOTO 2 – Imagem retirada da filmagem da câmera do SOA durante a operação São Francisco
Fonte: 1º Batalhão de Aviação do Exército

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a

compreensão sobre o emprego do SOA em operações de AOG, particularmente em

operações  com  a  presença  de  APOP,  o  que  é  uma  realidade  cada  vez  mais

frequente nos dias de hoje principalmente na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

A partir  da compilação dos dados dos questionários remetidos aos pilotos

especialistas,  foi  possível  verificar que por  vezes o SOA não era empregado da

maneira  mais  oportuna  e  também  que  grande  parte  da  amostra  julga  ser  de

fundamental importância, nesse tipo de operação, a existência de um militar da F

Spf, desde que bem preparado e instruído, a bordo da aeronave durante os voos. 

Assim sendo, percebemos a importância de que a tropa tenha conhecimento

dessa informação, para que possa diante de cada missão de voo selecionar um

militar dentro do contexto da operação para um melhor emprego da aeronave, e que

existam alguns militares sempre em condições de realizarem os voos, sejam os voos

planejados  ou  inopinados.  Estar  em  condições  de  realizar  os  voos  deve  ser

entendido como um militar que tenha conhecimento da operação, que tenha boas

noções  de  orientação,  além  de  certa  capacidade  de  influenciar  o  comando  da

operação com relação a tomada de decisão. 

Ainda  diante  da  análise  dos  dados  da  pesquisa,  observamos  que  quase

totalidade  da  amostra  participou  de  missões  de  voo  com a  finalidade  de  obter

informações para a função de combate Inteligência  e para auxiliar  na função de

combate  Comando  e  Controle  dos  comandantes  nos  diferentes  níveis.  Dessa

maneira,  é indiscutível  a importância  do SOA nesse tipo de operação,  visto que

devido às características desse equipamento, é a aeronave mais vocacionada para

o emprego em áreas urbanas, pois graças à capacidade de zoom de sua câmera,

pode realizar voos em áreas de risco a uma distância de segurança dos armamentos

dos APOP, como foi verificado nos dados da amostra, onde a maior parte dos voos

era  realizado  sempre  acima  de  1500  pés.  Como  exemplo  da  operação  São

Francisco,  durante  todo  o  período  sempre  estiveram  envolvidas  uma  aeronave
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Fennec e um Pantera na operação e, de acordo com as diretrizes de operação dos

batalhões, que previa uma altitude mínima de voo nas áreas de risco de 1500 pés, a

aeronave Pantera não teria um emprego adequado nas funções de combate citadas

acima, visto que a esta altitude e a olho nu, não é possível observar o terreno abaixo

com riqueza de detalhes.

Por  fim,  corroborando  com  a  pesquisa  que  foi  feita  e  com  os  dados

compilados, verifiquemos abaixo alguns relatórios finais de missão aérea referentes

à operação São Francisco.

Relatório final de missão aérea da operação São Francisco, em apoio a 6ª

Brigada de Infantaria Blindada, no período de 17 de maio a 07 de junho de 2014, do

1º B Av Ex: 

Durante a missão, havia um militar familiarizado com a região e que
tinha participação na coordenação das atividades em solo e acompanhava a
execução  do  voo  embarcado  na  aeronave,  dessa  maneira  favorecia  o
emprego  do olho  da  águia.  (BRASIL.  Comando de Aviação do Exército.
Relatório final de missão aérea da operação São Francisco. Taubaté, 2014).

Relatório final de missão aérea da operação São Francisco, em apoio a 10ª

Brigada de Infantaria Motorizada, no período de 18 a 26 de fevereiro de 2015, do 1º

B Av Ex: 

No dia 22 de fevereiro de 2015, por ocasião de manifestações na
área da Maré e fechamento da Linha Amarela, foi constatado que elementos
estavam  atirando  na  direção  da  aeronave  da  Polícia  Militar  do  Rio  de
Janeiro, bem como na direção da nossa aeronave. Em consequência, de
imediato, foi solicitado ao Controle Rio a ascensão para 3000 pés, o que foi
prontamente atendido. Além da altura, a tripulação aumentou a velocidade
para cerca de 90 a 100 nós, sendo que tais medidas não atrapalharam a
resolução da imagem. (BRASIL. Comando de Aviação do Exército. Relatório
final de missão aérea da operação São Francisco. Taubaté, 2015).

Relatório final de missão aérea da operação São Francisco, em apoio a 3ª

Bda Inf Mtz, no período de 22 a 29 de abril de 2015, do 1º B Av Ex: 

Foi  verificado  que  2000  pés  atende,  muito  bem,  o  aspecto
segurança  da  aeronave  e  resolução  do  olho  da  águia,  podendo,  em
situações excepcionais, abaixar a altura para até 1500 pés. 

Necessidade de um militar de ligação na aeronave, durante o voo,
que conheça o terreno e fique em condições de passar as orientações para
a  tropa.  (BRASIL.  Comando  de  Aviação  do  Exército.  Relatório  final  de
missão aérea da operação São Francisco. Taubaté, 2015).

Relatório final de missão aérea da operação São Francisco, no período de 10

a 17 de junho de 2015, do 1º B Av Ex: 

Para  a  execução de missões  noturnas,  o  militar  embarcado   na
aeronave deve  sempre  estar munido  das coordenadas   dos    principais
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pontos  a   serem visualizados pelo olho da águia, facilitando   sobremaneira
a   rápida abordagem desses. (BRASIL. Comando de Aviação do Exército.
Relatório final de missão aérea da operação São Francisco. Taubaté, 2015).

Com  base  na  pesquisa  realizada,  nas  respostas  de  entrevistas  e

questionários, além de relatórios finais de missões aéreas, conclui-se, portanto, que

a  aeronave  Fennec  equipada  com  sistema  olho  da  águia,  é  de  fundamental

importância no emprego nas funções de combate inteligência e comando e controle,

nas operações de apoio aos órgãos governamentais, além de ser a aeronave mais

vocacionada para este fim.

Inicialmente, a intenção deste trabalho era realizar pesquisas acerca deste

assunto em operações de pacificação no território nacional, porém pelo fato de não

se ter experiência neste tipo de operação, nem tampouco no emprego da Av Ex

nessa  situação,  foi  realizado  este  estudo  em  operações  de  apoio  aos  órgãos

governamentais e o resultado deste trabalho pode ser aplicado, de maneira análoga,

em operações de pacificação no território nacional.

.
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ANEXO A: SOLUÇÃO PRÁTICA

Em operações de apoio aos órgãos governamentais onde haja emprego de

aeronave da Aviação do Exército equipada com SOA, é de fundamental importância

que,  durante  as missões planejadas e,  dentro  do possível,  nas inopinadas,  haja

sempre um militar da F Spf a bordo da aeronave, sendo este o responsável pela

comunicação entre a plataforma aérea e a tropa em solo.

Para que se possa aproveitar ao máximo as possibilidades que o meio aéreo

propicia, é necessário que:

- Haja um briefing detalhado da missão a ser executada entre a tripulação e a

tropa  apoiada,  devendo  a  aeronave  decolar  com  cada  militar  envolvido
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completamente ciente de sua missão;

- Seja destacado um militar da F Spf para embarcar no helicóptero durante a

execução da missão;

- A escolha do militar citado acima deve ser criteriosa, levando-se em conta,

principalmente, os seguintes fatores:

- O militar deverá ser preferencialmente um oficial do Estado Maior da

operação;

- Deverá ter contato rádio com elementos da tropa em solo;

- Deverá ter pleno conhecimento da operação da F Spf;

-  Deverá  ter  capacidade  de  influenciar  o  comando da  operação  no

processo de tomada de decisão; 

- Ter conhecimento para realizar uma orientação carta-terreno.
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