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POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO NA FUNÇÃO DE
COMBATE MOVIMENTO E MANOBRA, FOGOS E PROTEÇÃO EM APOIO AO
BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO, NO ATAQUE À LOCALIDADE.

Fabiano Lopes Pereira1

Eduardo Jorge Jeronymo2

RESUMO
Ao olhar  para  passado e fazendo um paralelo  entre a evolução tecnológica  e os  resultados  dos
grandes conflitos mundiais, pode-se concluir que um dos principais fatores para o sucesso em uma
guerra é o domínio da tecnologia. Nesse contexto, percebe-se a preocupação das grandes potências
em combater na terceira dimensão (ar). Com isso, o helicóptero torna-se um meio substancial para o
combate,  pois  proporciona  maior  flexibilidade  as  ações,  maior  poder  de  combate  e  aumenta  a
mobilidade das tropas. Também como conseqüência da evolução, as disputas passaram a ocorrer
com maior freqüência em ambientes urbanos, obrigando a realização de um estudo diferenciado para
o emprego de tropas e conseqüentemente dos elementos de aviação. O presente estudo teve como
objetivo identificar as possibilidades e limitações da Aviação do Exército (AvEx), dentro das Funções
de  Combate  Movimento  e  Manobra,  Fogos  e  Proteção,  para  apoiar  um  Batalhão  de  Infantaria
Mecanizado (BI Mec) durante a realização de um ataque à localidade. E ainda, analisar a influência
das  características  do  ambiente  urbano  no  emprego  dos  helicópteros  em  uma  operação  dessa
natureza,  e  respeitando  as  limitações  impostas,  apresentar  as  missões  (possibilidades)  que  as
aeronaves de ataque e manobra podem executar em proveito da Força de Superfície (F Spf). 

Palavras-chave:  Flexibilidade.  Poder  de  Combate.  Aviação  do  Exército.  Movimento  e  Manobra.
Fogos. Proteção. Ambiente Urbano. Possibilidades. Limitações. Força de Superfície.

ABSTRACT
Looking  into  the  past  and  making  parallels  between  technical  evolution  and  the  results  of  large
worldwide conflicts, it can be concluded that one of the main success factors in a war is the dominion
of technology. Within this context, the preoccupation of major forces in combat in the third dimension
(air)  can be perceived. Based on this,  the helicopter  becomes a substantial  form of combat,  as it
provides actions with greater flexibility, greater combat power and increases troop mobility. Also as a
consequence  of  evolution,  disputes  are  occurring  with  greater  frequency  in  urban  environments,
forcing the realization of a differentiated study into troop employment and consequently, the elements
of  aviation.  The objective of  this  current  study is  to  identify  the possibilities  and limitations of  the
Army’s Aviation in the War Fighting Function Movement  and Maneuver,  Fire and Protection when
supporting a Mechanized Infantry Battalion during an attack upon a location. In addition to, analysing
the  influence  of  an  urban  environment’s  characteristics  on  the  employment  of  helicopters  in  an
operation  of  this  nature,  and  whilst  respecting  the  imposed  limitations,  present  the  missions
(possibilities) that the aircraft of attack and manoeuvre can execute in taking advantage of the Ground
Force. 

Keywords:  Flexibility, Combat Power. Army Air Force. Movement and Manoeuvre. Fire. Protection.
UrbanEnvironment. Possibilities. Limitations. Ground Force.

1 Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2007.  
2 Major da Arma de Infantaria.  Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar  das Agulhas
Negras (AMAN) em 2003. 
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1 INTRODUÇÃO

Observando a história, podemos perceber que desde a 1ª Guerra Mundial as

grandes  potências  tentam,  a  todo  custo,  utilizar  o  helicóptero  como  vetor  de

combate. Com a modernização dos conflitos, o helicóptero passou a ser uma “arma”

indispensável  visto  que  proporciona  uma  maior  flexibilidade  às  ações,  além  de

aumentar o poder de combate e mobilidade das tropas no teatro de operações (TO).

Isso  pode  ser  facilmente  comprovado  quando  analisamos  alguns  conflitos  pelo

mundo. Um exemplo didático foi a Batalha de Mogadíscio (1993). 

O plano principal era que soldados da Força Delta seriam lançados em três
prédios (usando helicópteros MH-6 Little Bird) para capturar os alvos dentro
dos edifícios. Ao mesmo tempo, quatro destacamentos de  Rangers vindos
de helicópteros  MH-60L Black Hawk(sob comando do capitão  Michael  D.
Steele) iriam proteger o perímetro ao redor dos prédios alvo, enquanto uma
coluna  de  nove  veículos  HMMWVs e  três  caminhões  M939 de  cinco
toneladas (sob comando do tenente-coronel Danny McKnight) viria por terra
para  levar  de  volta  para  a  base os prisioneiros  e todos  os  soldados.  O
general  William  Garrison  estimou  que  a  operação  duraria  cerca  de  30
minutos.(Casper, 2001, p.39)

Percebendo a importância de obter o domínio da terceira dimensão do combate

para a aquisição de resultados positivos no desencadear dos conflitos, as grandes

potências  militares  (E.U.A,  China,  Rússia,  Itália  e  França)  passaram  a  realizar

grandes  investimentos  voltados  para  operações  aeromóveis,  como  o

desenvolvimento de novas doutrinas e aquisição de novas tecnologias de aviação.

São exemplos dessa preocupação: a constante evolução das aeronaves Boeing AH-

64 Apache e CH-47F Chinook, produzidas pelos EUA, a primeira capaz de carregar

16 mísseis anti-tanque (AGM 114 Hellfire) e a segunda capaz de transportar até 55

soldados. A recente versão da aeronave russa Kamov Ka-52, que consegue atingir a

velocidade de 350 km/h e o alcance de 1.110 Km e ainda, o EC-725, fabricado por

indústria  francesa,  aeronave  extremamente  moderna  com  uma  tecnologia

embarcada de última geração a qual  substituiu o AS-532 Cougar.

  O  Brasil,  dentro  de  suas  possibilidades,  visando  acompanhar  toda  essa

evolução, vem realizando investimentos na área. Podemos citar como exemplos a

aquisição da aeronave EC-725 (HM-4) e a modernização da frota de Helicópteros

Pantera e  Esquilo  (HM-1 e HA-1)  o que proporciona melhores possibilidades de

emprego da Aviação do Exército (AvEx) no campo de batalha. 

Seguindo a linha de raciocínio dos conflitos modernos e tentando se alinhar as

grandes  potências  mundiais  militares,  o  Exército  Brasileiro  verificou  também  a

necessidade de reestruturar a forma de emprego de sua Força de superfície (F Spf),
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dando a ela uma maior mobilidade estratégica e aumentando seu poder de combate.

Para isso foi criado o Projeto Guarani.

Segundo De Deus (2013, p.38),O Projeto Guarani, um dos macroprojetos
do Exército Brasileiro (EB), trouxe a oportunidade de criação das Brigadas

de  Infantaria  Mecanizadas,  dotadas  de  Viaturas  Blindadas  de
Transporte de Pessoal Médias de Rodas (VBTP-MR) adequadas aos
novos desafios das operações militares do mundo contemporâneo.

O  Projeto  Guarani  consiste  na  criação  de  uma  plataforma  de  transporte

terrestre segura e dinâmica, baseada no emprego de viaturas blindadas, resultando

numa maior  flexibilidade para os comandantes,  além de proporcionar  uma maior

mobilidade  e  maior  poder  de  combate  para  a  F  Spf.  Esse  projeto  está  sendo

efetivamente implantado desde 2012 com as suas realizações de experimentação

doutrinária, afinal é necessária uma revisão doutrinária para que se possa empregar

essa nova plataforma de transporte. Como referência de emprego, temos a Brigada

Stryker do exército  americano,  que possui  uma doutrina  consolidada,  porém em

constante  atualização  devido  seu  emprego  em  diversos  teatros  de  operações

(Guerra  do  Afeganistão,  Guerra  do  Iraque).  Opera  com carros  de  combate  IAV

(Interin  Armored  Vehicle)  Stryker,  com  capacidade  de  ser  armado  com canhão

105mm, lançador de granada 40 mm e metralhadora .50.  

1.1 PROBLEMA

Em decorrência do aumento da população mundial  e conseqüentemente o

crescimento de áreas urbanas, é cada vez mais difícil evitar os combates nesse tipo

de ambiente. É sabido que o excesso de áreas construídas, a presença de civis, a

compartimentação do terreno e reduzidos campos de tiros são fatores que limitam o

emprego  de  tropas  nesses  locais,  pois  muitas  das  vezes  as  deixam  em

desvantagem  perante  o  inimigo.  Analisando  especificamente  o  emprego  de

helicópteros  nessas  localidades  as  limitações  aumentam  ainda  mais,  devido  às

restritas zonas de pousos e decolagens, riscos de acidente com torres, antenas e

fios,  danos  colaterais  às  propriedades,  dificuldade  de  operar  com o  sistema  de

óculos de visão noturna pela proximidade das luzes da cidade, entre outros.  

A fim de atender as necessidades desse combate moderno, onde o emprego

de uma F Spf dinâmica apoiada por um vetor aéreo tornou-se peça fundamental

para  obtenção  de  superioridade  no  TO,  foi  implantado  no  Exército  Brasileiro  o

Projeto Guarani. O projeto visa reduzir a lacuna existente entre nosso exército e as
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grandes  potências  militares,  no  que  tange  o  emprego  de  tropas  de  infantaria

transportada por plataformas blindadas. 

Com a implantação do Projeto Guarani faz-se necessário o estudo doutrinário

para  o  emprego  dessa  nova  plataforma  de  combate.  Nota-se  que  a  falta  de

conhecimento  do  material  aliada  a  falta  de  uma  doutrina  consolidada,  resulta,

normalmente, no subemprego do material e da tropa em questão. A fim de reduzir a

deficiência doutrinária do emprego das tropas mecanizadas apoiadas por um vetor

aéreo e potencializar suas capacidades, teremos como problema proposto:

Quais as possibilidades e limitações do emprego da Aviação do Exército na

função  de  combate  movimento  e  manobra,  fogos  e  proteção  em  apoio  a  um

Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec) mais especificamente no ataque a uma

localidade?  Esse estudo visa auxiliar a implantação de uma doutrina de emprego da

infantaria mecanizada ainda não consolidada, devido a sua recente criação.

1.2 OBJETIVOS 

A fim de colaborar com o alinhamento do emprego da Aviação do Exército em

proveito de um Batalhão de Infantaria Mecanizado, o presente estudo visa levantar

as  possibilidades e limitações do emprego da Aviação do Exército na função de

combate  movimento  e  manobra,  fogos  e  proteção  em apoio  a  um Batalhão  de

Infantaria Mecanizado mais especificamente no ataque a uma localidade.

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

objetivos específicos, abaixo relacionados:  

a) Levantar os princípios de emprego da AvEx;

b) Analisar as possibilidades e limitações do emprego da AvEx no combate em

ambiente urbano;

c) Levantar as características das operações em um ambiente urbano;

d) Concluir acerca das possibilidades de emprego da AvEx para cada função

de combate (  Movimento e Manobra,  Fogos e Proteção) no apoio à  um BI Mec

durante um ataque à uma localidade; 

 e) Concluir acerca das limitações de emprego da AvEx para cada função de

combate ( Movimento e Manobra, Fogos e Proteção) no apoio à um BI Mec durante

um ataque à uma localidade. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS e CONTRIBUIÇÕES

- Conforme podemos perceber, os conflitos modernos estão cada vez mais se

desencadeando  dentro  de  localidades  e  com  a  presença  indispensável  de

aeronaves de asa rotativa (helicópteros). Baseado nisso, cresce de importância de

se ter uma doutrina atualizada e condizente com a realidade do nosso exército;

- Com a recente implantação da Infantaria Mecanizada no Exército Brasileiro e

sua doutrina de combate sendo formulada e executada de forma progressiva, torna-

se  oportuno  realizarmos  um trabalho  concomitante,  onde  poderemos  analisar  e

apresentar qual a forma mais adequada de empregar a AvEx em apoio as novas

frações mecanizadas, respeitando suas características e peculiaridades;

-  A  apresentação  das  possibilidades  e  limitações  da  AvEx  em  apoiar  um

Batalhão de Infantaria Mecanizado nas diversas funções de combate (Movimento e

Manobra,  Fogos  e  Proteção)  durante  um  Ataque  à  Localidade,  ajudaria  na

implementação  de  uma  doutrina  específica  visando  o  binômio  Infantaria

MecanizadaXAviação tão explorado nos combates atuais. 
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2 METODOLOGIA

Objetivando  reunir  informações  com  propósito  de  solucionar  o  problema

levantado, a referente pesquisa transcorreu através de leitura analítica, fichamento

das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação e discussão

de resultados.

Em relação à forma de abordagem do problema, foram utilizados conceitos de

pesquisas  quantitativa e qualitativas, visto que as referências numéricas obtidas

por  meio  dos  questionários  foram  importantes  para  a  visualização  de  como

empregar  a  aviação  em  proveito  de  um  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado,

respeitando suas capacidades e limitações. Porém foram as pesquisas bibliográficas

e as entrevistas realizadas com especialistas que consubstanciaram nossos estudos

na busca de soluções para os problemas levantados.

Quanto ao objetivo geral,  foi  empregada a modalidade  exploratória,  tendo

em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o

que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias e

seguida de questionário para uma amostra com vivência profissional relevante sobre

o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Começamos  o  direcionamento  da  pesquisa  com a  definição  de  termos  e

conceitos,  com a finalidade de implementar  a solução do problema de pesquisa,

sendo baseada em uma revisão de literatura no período de jan/2012 aos dias atuais.

Essa  delimitação baseou-se  na  necessidade  de  atualização  doutrinária  devido  à

implantação  da  infantaria  mecanizada  (Projeto  Guarani)  pelo  Exército  Brasileiro.

Baseado nessa criação surge a necessidade de reestruturar a base doutrinária de

emprego da Aviação do Exército em proveito do BI Mec.

 A delimitação do limite inicial da pesquisa foi estabelecida com propósito de

utilizar os conhecimentos colhidos nas experimentações doutrinárias de implantação

da Infantaria Mecanizada que se iniciou em 2012 com o Projeto Guarani. Porém, as

datas dos manuais do EB que tratam do emprego da aviação (IP 1-1) e o combate

em zona edificada (C 31-50)  impuseram a criação de períodos de exclusão  por

serem muito anteriores ao ano 2012.
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 Foram utilizadas as palavras-chave função de combate, mecanizada, aviação

do  exército,  combate  urbano,  localidade,  bloqueio,  possibilidades,  limitações

juntamente com seus correlatos em inglês, na base de dados RedeBIE, Pergamum,

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, inglês. O

sistema de  busca  foi  complementado  por  manuais  de  campanha  utilizados  pelo

Exército Brasileiro e dos EUA, todos referentes ao tema em questão.

A revisão de literatura direcionou-se a analisar as possibilidades e limitações

do emprego da Aviação do Exército em operações de guerra, mas precisamente no

ataque à localidade, porém devido a inexperiência do EB/AvEx nesse tipo conflito,

foram utilizados aprendizados colhidos nas participações da AvEx nas operações no

Complexo do Alemão e Maré.

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em português  e  inglês,  relacionados  à  emprego  da

aviação, combate à localidade, infantaria mecanizada;

-  Estudos,  matérias  de  revistas,  matérias  de  sites,  livros  que  relatam

experiências ocorridas com o emprego de helicópteros em operações de ataque à

localidade;

- Estudos qualitativos sobre as características do ambiente urbano;

- Estudos qualitativos sobre as possibilidades de emprego da AvEx; 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego da AvEx em operações não relacionadas

as funções de combate movimento e manobra, fogos e proteção;

 - Estudos cujo enfoque principal seja relacionado ao emprego da AvEx em

operações fora do ambiente urbano.

2.2 COLETA DE DADOS

A  fim  de  produzir  um  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

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

entrevista exploratória e questionário.

2.2.1 Entrevistas
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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

NELSON PEREIRA PINTO HOMEM – Maj EB
Instrutor de Voo no CIAvEx/ Curso Avançado de

Aviação do Exército Venezuelano/ Oficial de
Doutrina do CIAvEx

RODRIGO DE SOUZA MENDES – Maj EB
Piloto de Combate/ Instrutor de Voo no CIAvEx/

Relator do Curso Avançado de Aviação
QUADRO 1– Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

Para  a  realização  do  presente  trabalho  foi  verificada  a  necessidade

questionarmos dois universos distintos. O primeiro universo levantado foi o efetivo

de pilotos da AvEx do posto de major até o de tenente, possuidores do Curso de

Piloto  de  Combate  (CPC),  pois  são  os  mais  aptos  a  cumprirem as  missões  de

combate. Os pilotos que ainda não realizaram o CPC não puderam fazer parte da

pesquisa, devido ao fato de não executarem o vôo tático exigido nesses tipos de

missões.

O segundo universo trabalhado foram de oficiais que serviram em unidades

de infantaria mecanizada, devido serem os vetores de disseminação da doutrina em

implementada nessas Organizações Militares.  

Com isso, analisamos as turmas do CPC formadas a partir de 2003 inclusive,

por ser a última turma no posto de major a ter realizado o CPC, obtemos dessa

forma uma população a ser estudada de aproximadamente 280 pilotos.   

Já  a  população  de  oficiais  que  serviram  em  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizados  (BI  Mec)  foi  obtida  através  de  uma  projeção  feita  do  número

aproximado de oficiais que compõe o quadro de efetivos de um BI Mec, em relação

ao seu tempo mínimo de permanência na unidade, que é de 2 anos. Tudo isso a

partir de 2012, ano do inicio da implantação da infantaria mecanizada. Após esse

estudo chegamos ao numero estimado de 180 militares.

 Com a finalidade de dar confiabilidade ao questionamento realizado, 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  55  pilotos  e  50  oficiais  que  já  passaram  por  unidades

mecanizadas.
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A  amostra  de  pilotos  foi  selecionada  levando  em consideração  a  função

exercida à bordo e a aeronave pilotada atualmente, de forma que pudéssemos obter

diferentes pontos de vistas em relação as questões levantadas. Para esse universo

foram distribuídos de forma direta (pessoalmente) e de forma indireta (e-mail) 65

questionários aos militares que atendiam os requisitos. Porém, apesar de termos

distribuído  um  número  de  questionários  acima  do  nideal  obtivemos  apenas  45

respostas (81,81% de nideal e 69,23% dos questionários enviados) não necessitando

invalidar nenhuma por preenchimento incorreto.   Com relação a amostra de oficiais

oriundos  de  unidades  mecanizadas,  priorizamos  os  que  realmente  exerceram

funções operacionais ( Cmt Pel, Cmt Cia, EM), com a finalidade de obter respostas

mais realistas a  cerca das questões produzidas.  Para isso foram distribuídos de

forma indireta (e-mail) 70 questionários. Entretanto, somente 38 foram respondidos

(76,0% de nideal e 54,28% dos questionários enviados) e ainda houve a necessidade

de invalidar um por falha no preenchimento.

A  partir  do nideais (55 e  50),  depreende-se que  o  tamanho amostral  obtido

(n=45 e n=37) 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, dos dois questionários, com 10 capitães-alunos

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos

para  integrar  as  amostras  proposta  no  estudo,  com  a  finalidade  de  identificar

possíveis falhas no instrumento de coleta de dados.  Ao final  do pré-teste, foram

observados  erros  que  foram  imediatamente  corrigidos  para  que  os  mesmos

pudessem ser distribuídos.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante as pesquisas, entrevistas realizadas e questionários aplicados ficou

claro que o emprego das Forças Armadas em grandes eventos (Rio +20, Copa do

Mundo  2014,  Jogos  Olímpicos  2016,  etc)  fez  com  que  os  pilotos  adquirissem

conhecimento teórico e prático nesse tipo de operação, além de aproximar a F Spf

do vetor aéreo.

 Porém torna-se visível, ao analisar os resultados, a inexperiência tanto dos

pilotos, quanto dos comandantes de frações da F Spf, no que tange o emprego do

helicóptero em operações de ataque à localidade. Traduzindo isso para números, é

observado que um valor inexpressivo dentro do universo avaliado, já participou de

um ataque à localidade envolvendo uma F Spf apoiada por elementos da Aviação do

Exército (AvEx). As tabelas e os gráficos abaixo referenciam os resultados obtidos:  

TABELA  1  – Valor  absoluto  e  percentual  dos  tipos  de  missões  de  que  participaram  os  pilotos
analisados, ao longo da carreira 

TABELA  2  – Valor  absoluto  e  percentual  dos  tipos  de  missões  apoiadas  pela  AvEx  de  que
participaram os militares integrantes da F Spf analisados nesse estudo, ao longo da
carreira                                                                         (continua)

TABELA  2  - Valor  absoluto
e  percentual
dos  tipos  de
missões
apoiadas  pela
AvEx  de  que
participaram  os

Grupo

Missões

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Infiltração 33 76,7%
Segurança 19 44,2%
Ataque (Apoio de Fogo) 13 30,2%
Transporte Logístico       28 65,1%
Plataforma de Comando e Controle 26 60,5%
Monitoramento (Olho da Águia) 18 41,9%
Incursão 25 58,1%
Exfiltração 25 58,1%
Ataque à Localidade 02 4,70%
Apoio  à  Órgãos  Governamentais
(AOG)

40 93,0%

Fonte: O autor

Grupo

Missões

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Infiltração 17 56,7%
Incursão 11 36,7%
Exfiltração 09 30,0%
Ataque Coordenado       06 20,0%
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militares  integrantes  da  F  Spf  analisados  nesse  estudo,  ao  longo  da  carreira
(continuação)

Observa-se

na  Tabela  1 que  foram

levantados diversos

tipos  de missões

para que os pilotos elencassem de quais já haviam participado. Chama atenção a

forma desproporcional que se apresentam os números relativos aos pilotos que já

atuaram em missões de AOG, 40 pilotos de um total de 45 analisados que resulta

em um percentual de 93,0%, em comparação aos que já executaram uma missão de

ataque à localidade, 02 pilotos de uma amostra idêntica à anterior, que transformado

em percentual, totalizam apenas 4,70%. 

Além disso, os dados levantados na tabela 2, fruto do questionamento aos

militares da F Spf, sobre quais missões já haviam participado com apoio da AvEx,

corrobora  com  a  inexperiência  em  missões  de  ataque  à  localidade,  visto  que

nenhum militar questionado participou desse tipo de operação com apoio da AvEx. 

A  partir  desse  resultado,  conclui-se  que  o  Exército  Brasileiro  possui  uma

experiência limitada no tocante à operações de ataque à localidade apoiada por uma

Força de Helicópteros (F He). 

GRÁFICO 1  – Valores absolutos dos tipos de missões já  executadas pelos pilotos analisados na
pesquisa

Grupo

Missões

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Ataque à Localidade 00 00,0%
Defesa de Área 3 10,0%
Apoio  à  Órgãos  Governamentais
(AOG)

22 73,3%

Nunca realizou operação com apoio
da AvEx

03 10,0%

Outras 00 00,0%
Fonte: O autor
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Fonte: O autor

GRÁFICO 2 – Valores absolutos dos tipos de missões apoiadas pela AvEx que os militares da F Spf
já participaram

Fonte: O autor

Outro fator analisado foi a opinião dos pilotos e dos militares que serviram em

BI Mec, em relação à viabilidade do emprego de helicópteros em proveito do BI Mec

em  operações  de  ataque  à  localidade.  Pode-se  observar  nos  gráficos  que  o

resultado foi quase unânime em favor da aplicação do vetor aéreo nesse tipo de

operação. Apenas dois pilotos (4,4%) acham completamente inviável o emprego de

helicópteros para apoiar F Spf em um ataque à localidade, porém todos os militares

empregados  como  F  Spf  acham  extremamente  importante  o  apoio  da  aviação,

conforme mostram os gráficos a seguir: 
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GRÁFICO 3 – Valor percentual da opinião dos pilotos quanto a viabilidade do emprego do
helicóptero em apoio à um BI Mec no ataque à localidade

Fonte: O autor

GRÁFICO 4  – Valor  percentual  da  opinião  de  militares  que serviram em BI  Mec quanto a
viabilidade do emprego do helicóptero em apoio a esse tipo de tropa no ataque
à localidade

Fonte: O autor

Após identificada a viabilidade do emprego do helicóptero para apoiar o BI

Mec em um ataque à localidade, surge um novo questionamento:  qual  a melhor

forma de empregar a força de helicópteros nesse tipo de operação? 

Esse questionamento foi direcionado aos pilotos, conhecedores da doutrina

do  emprego  da  aviação,  respeitando  as  características  dos  tipos  de  aeronave

(ataque ou manobra). Tudo isso, com a finalidade de elucidar qual seria a melhor

forma de emprego do helicóptero nessa situação. É importante ressaltar que foram

questionados nesse  sentido apenas os  pilotos  que opinaram favoravelmente (43

pilotos) ao emprego do helicóptero nesse contexto.

Já  para  os  militares  oriundos  de  BI  Mec,  foi  questionado  como  estes

empregariam uma F He em um ataque à localidade, caso recebessem uma em

reforço a sua fração? Nesse caso, o intuito da pergunta foi verificar como o elemento

apoiado raciocina com o emprego da aviação em uma operação dessa natureza.

Para isso, foram estabelecidas prioridades de 1 a 3, sendo 1, o de maior prioridade.

No que diz respeito ao emprego das aeronaves de ataque (HA-1), a maioria
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absoluta dos pilotos (55,8%) as empregariam para realizar o monitoramento da zona

de ação (Z Aç) através do sistema do olho da águia, equipamento capaz de fornecer

imagens  em  tempo  real  para  o  comandante  da  operação,  aumentando

significativamente a consciência situacional no combate. 

Entretanto,  as  respostas:  ataque  pelo  fogo  realizado  pelas  aeronaves

(23,3%); utilização como plataforma de comando e controle (11,6%); utilização como

plataforma de tiro (4,7%); segurança aeromóvel (4,7%); também foram elencadas

como formas de emprego.

GRÁFICO 5 – Valor absoluto da opinião dos pilotos quanto ao emprego do helicóptero de
ataque  em apoio ao BI Mec  no ataque à localidade

Fonte: O autor

GRÁFICO 6 – Valor percentual da opinião dos pilotos quanto ao emprego do helicóptero de
ataque em apoio ao BI Mec  no ataque à localidade

Fonte: O autor
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Para a atuação dos helicópteros de manobra (HM-1,  HM-2,  HM-3,  HM-4),

percebe-se uma convergência nas opiniões dos pilotos, visto que dos 43 analisados,

36 as empregariam para realizar a infiltração/ exfiltração/ incursão da tropa na Z Aç,

o que totaliza 83,7% da amostra.  Os outros 16,3% ficaram divididos da seguinte

forma: 11,6% utilizariam a aeronave como plataforma de comando e controle, 2,3%

para  transporte  logístico  e  2,3%  para  transporte  de  feridos.  Esse  cenário  será

apresentado nos gráficos a seguir:

GRÁFICO 7–  Valor  absoluto  da  opinião  dos  pilotos  quanto  ao  emprego  do  helicóptero  de
manobra  em apoio ao BI Mec  no ataque à localidade

Fonte: O autor

GRÁFICO 8  – Valor percentual da opinião dos pilotos quanto ao emprego do helicóptero de
manobra   em apoio ao BI Mec  no ataque à localidade

Fonte: O autor



16

Fazendo  uma  análise  das  repostas  fornecidas  pelos  militares,  que  já

passaram por um BI Mec, acerca da prioridade de como empregaria uma F He em

proveito do batalhão, em uma operação de ataque à localidade, percebe-se que a

maior  preocupação  encontra-se  na  função  de  combate  movimento  e  manobra,

relacionada  ao  deslocamento  de  tropas.  Afinal,  a  maioria  absoluta  (59,45%)

empregaria  o helicóptero  para realizar  a  infiltração da tropa.  Porém, vinculado a

função de combate movimento e manobra, existe ainda a possibilidade de realização

do reposicionamento de peças de artilharia que não foi citado.

Acredita-se que grande parte deste resultado esteja vinculado às experiências

acadêmicas,  onde  estes  militares  tiveram muitas  das  vezes,  o  primeiro  e  último

contato com o vetor aéreo.  Desta feita,  a fotografia de melhor emprego do meio

aéreo foi da execução de infiltrações.

Segundo a entrevista realizada com o Major Rodrigo de Souza Mendes, o

resultado  obtido  pela  pesquisa  estaria  perfeitamente  enquadrado  dentro  das

possibilidades de emprego da AvEx. Contudo, deve-se levar em consideração as

três fases de uma operação de ataque à localidade: Isolamento, conquista da área

de apoio na periferia da localidade e progressão no interior da localidade. Para o

Major  Mendes  a  operação  de  infiltração  aeromóvel  seria  exeqüível  apenas  no

isolamento e na conquista da área de apoio. Na progressão no interior da localidade

o transporte de tropa, devido sua complexidade, deve ser substituído pelo transporte

de feridos.

O gráfico  9  comprova  que poucos  militares  optariam,  prioritariamente,  por

empregar  a  aeronave  para  monitoramento  (Olho  da  Águia)  (13,51%),  fazer  a

segurança da operação (16,21%), realizar transporte de feridos (2,70%), realizar o

apoio de fogo (5,40%) e como plataforma de comando e controle (2,70%).

Isso ressalta que a difusão dos conhecimentos no tocante às capacidades de

emprego  da  AvEx,  âmbito  exército,  são  ainda insuficientes.  E  que é  necessário

qualificar  os militares que participam das operações como F Spf,  para que  eles

saibam operar com a AvEx e potencializem seu emprego.
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GRÁFICO 9 – Opinião dos militares que serviram em BI Mec quanto à prioridade de emprego
de uma F He em uma operação de Ataque à localidade.

Fonte: O autor

A  segurança  aeromóvel,  tratada  como  uma  possibilidade  de  emprego  da

AvEx em prol de um BI Mec no ataque à localidade, está diretamente vinculada a

função de combate proteção, visto que seu objetivo é proteger a F Spf da surpresa,

espionagem,  sabotagem,  observação  ou  qualquer  outra  atividade  do  inimigo,

facilitando sobremaneira o trabalho do comandante. 

Tendo  recebido  apenas  16,21%  da  prioridade  de  emprego  dentre  os

elementos questionados, a segurança aeromóvel possui posição de destaque em

uma operação de ataque à localidade, principalmente na fase do isolamento. Nessa

fase, os helicópteros ocupariam os acidentes capitais que dominam a localidade,

provendo a segurança das demais fases da operação.

Outra possibilidade levantada foi o apoio de fogo da F He, que apesar de ter

tido uma prioridade de emprego muito baixa (5,4%), os fogos proporcionados por ela

são  por  diversas  vezes  decisivos  no  combate.   Diretamente  relacionado  com a

função de combate fogos, essa possibilidade proporcionada pela AvEx é uma das

formas que o comandante possui de intervir no combate. Daí sua importância. 

No  Gráfico  6  o  apoio  de  fogo  foi  elencado  pelos  pilotos  como  uma

possibilidade de emprego da aeronave esquilo em apoio ao BI Mec no ataque à

localidade.  Surgiu  então  a  necessidade  de  se  avaliar  a  adequabilidade  do
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armamento que equipa a aeronave com a execução desse tipo de operação. Para

isso, apenas os pilotos de HA-1 foram questionados nesse sentido.

A grande maioria dos pilotos de esquilos (68%) julga que devido à falta de

letalidade seletiva do armamento, este se torna inadequado para realização de apoio

de fogo numa operação em ambiente urbano. Apenas 14% acham adequados os

armamentos que equipam o helicóptero HA-1.

GRÁFICO 10 – Opinião dos pilotos de HA-1 quanto ao armamento que equipa a aeronave HA-
1

Fonte: O autor

Computadas as opiniões dos pilotos em relação ao armamento, necessita-se

avaliar o julgamento da tropa apoiada no que se refere à possibilidade de apoio de

fogo prestado pelo esquilo. O Gráfico 11 revela que 70% dos militares questionados

julgam que o apoio de fogo prestado pela aeronave de ataque HA-1 é adequado, 6%

acham pouco adequado e 24% discordam da adequabilidade.
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GRÁFICO 11 – Opinião dos militares que serviram em BI Mec quanto ao apoio de fogo
prestado pela aeronave HA-1.

Fonte: O autor

Diante  do  resultado  exposto  no  Gráfico  11,  os  militares  que  julgaram

inadequado (24%) o apoio de fogo da aeronave HA-1 justificaram suas respostas da

seguinte  forma:  53% citaram a  falta  de  letalidade  seletiva  dos  armamentos  que

equipam a aeronave como fator que torna inviável seu apoio de fogo, 32% julgaram

que a falta de adestramento entre a F Spf e a F He seria o fator complicador e 15%

responderam que o terreno impossibilita a realização desse apoio de fogo.

GRÁFICO 12  – Motivos que tornam inadequado o apoio de fogo prestado pelo esquilo, na
opinião dos militares que serviram em BI Mec .

Fonte: O autor
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O Gráfico 12 indica os possíveis motivos que tornaria inviável o apoio de fogo

aproximado prestado  por  uma F He (HA-1)  durante  uma operação  de ataque à

localidade.  A  falta  de  letalidade  seletiva  dos  armamentos  embarcados  nas

aeronaves esquilo foi a principal causa levantada com 56%, seguido pela falta de

adestramento  entre  a  F  Spf  e  a  F  He  com  33%  e  pelo  ambiente  operacional

compartimentado com 11%.

 Durante a entrevista realizada com o Major Mendes foi questionado como

ambiente operacional urbano (terreno) influenciaria no emprego do helicóptero em

uma operação de apoio ao BI Mec no ataque à localidade. A resposta foi que  o

ambiente  urbano,  por  si  só  já  restringe  o  emprego  do  helicóptero.  Restringe  a

visibilidade com a presença de obstáculos (construções), campo de tiro e de visada,

locais para pouso e etc. 

Com relação ao terreno, quanto mais acidentado for, mais potencializadas serão

as restrições já impostas. Porém quanto menos padronizado for o terreno, ou seja

com ruas e avenidas em conformações anormais, mais difícil fica. Ex. Favelas.

Este fator dificulta não só o emprego da AvEx, como a coordenação com o “para

quem”  a  aviação  trabalha.  A  tropa  de  superfície.  Aumentando  a  dificuldade  de

coordenação.  No  CPC  operamos  (quadricula  de  designação  –  Setor  A,  prédio

bravo),  nas favelas fica  praticamente impossível  essa utilização.  Imagine em um

cenário como a Índia para ser ocupado, onde o caos é a normalidade. 

Com  relação  aos  demais  aspectos,  rios,  elevações  e  etc,  são  fatores

dissociadores para tropa a pé, para a AvEx não se refletem muito como obstáculo.

Na  opinião  do  Major  Nelson  Pereira  Pinto  Homem,  essas  dificuldades

impostas  pelo  terreno  podem  ser  mitigadas  devido  a  velocidade,  mobilidade  e

flexibilidade proporcionada pelo helicóptero.

A execução do apoio de fogo aproximado realizado pela F He em apoio à

uma F  Spf,  esbarra  em questões  já  levantadas,  como a  letalidade  seletiva  dos

armamentos e a falta de adestramento da tropa. A viabilidade da execução do apoio

de fogo aproximado em apoio ao BI Mec durante o ataque a uma localidade também

foi alvo de questionamento aos entrevistados.. 

O Major Pinto Homem amparou a execução da missão no manual de Vetores

Aéreos da Força Terrestre (EB20-MC-10.214), porém informou que a doutrina está

sendo  desenvolvida  pelo  Centro  de  Instrução  de  Aviação  do  Exército  (CIAvEx).
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Afirmou ainda que o armamento e a tecnologia embarcada atualmente em nossas

aeronaves  de  Ataque,  bem  como  seus  meios  de  comunicações,  permitem  o

emprego. Todavia, porém, deixou claro que é necessário desenvolver as Técnicas

Táticas  e  Procedimentos (TTP),  bem como adestrar  a F  Spf  para que não haja

fratricídio.

O Major Mendes adentrou pelo mesmo viés e embasou a execução do apoio

de fogo aproximado no manual de Vetores Aéreos, onde está tipificado o suporte

aéreo  aproximado.  No  entanto,  não  contempla  como  será  feito.  Ressaltou  que

atualmente  não  temos  um  sistema  de  tiro  computadorizado/automatizado  e

tampouco doutrina de emprego nessa situação.

Citou  ainda  que  nos  EUA  existem  tipos  e  níveis  deste  apoio  baseado  na

qualidade técnica embarcada e na situação tática da tropa. Ex: a aeronave observa

a  tropa  amiga,  mas  não  observa  o  inimigo,  além disso,  possui  sistema  de  tiro

confiável. Neste caso a distância mínima entre amigo e inimigo no solo é de 600m.

Com base nas reposta, entende-se que a AvEx possui a capacidade de atender

as demandas exigidas no apoio a um BI Mec, quando este estiver realizando um

ataque à localidade.

Entretanto, quando o assunto tratado é aviação, existem algumas limitações com

as quais se devem ter atenção redobrada. São elas: dependência das condições

meteorológicas,  elevado  consumo  de  combustível,  capacitação  específica  para

manutenção do material, vulnerabilidade ao fogo de armas portáteis, dificuldade de

reposição  de  material  e  pessoal,  fadiga  da  tripulação  e  falta  de  armamento  de

precisão  (danos  colaterais).   Um  planejamento  detalhado  reduz  o  risco  destas

limitações interferirem na execução da operação.

Com base no emprego da AvEx em apoio  ao  BI  Mec durante  um ataque à

localidade foi  perguntado aos  pilotos quais  limitações  eram mais  restritivas  para

esse tipo de operação. O resultado apresentado encontra-se no gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 13 – Opinião dos pilotos sobre as principais limitações da AvEx em apoio ao BI Mec
no ataque à localidade

Fonte: O autor

Notadamente,  existe  uma  maior  preocupação  com  a  dependência  das

condições meteorológicas (54%) e com a vulnerabilidade da aeronave ao fogo de

armas portáteis (42%). A primeira, possivelmente, por ser algo que independe do

homem, logo torna-se difícil adotar alguma medida que reduza o risco de insucesso.

A segunda está associada à deficiência da blindagem das aeronaves com a grande

exposição do helicóptero numa operação em ambiente urbano, o que o torna alvo

fácil para o inimigo que poderia abatê-lo, até mesmo com armamentos menores. 

As  outras  limitações,  elevado  consumo  de  combustível  (2%)  e  falta  de

armamento  de  precisão  (2%),  tiveram  pequena  relevância,  pois  a  adoção  de

medidas simples reduzirá seus impactos na operação. Para o elevado consumo de

combustível, basta planejar um Posto de Ressuprimento Avançado (PRA) próximo

da  zona  de  ação.  Já  no  caso  da  falta  de  armamento  de  precisão,  deve  ser

estabelecidas regras de engajamento o que diminuirá os danos colaterais.  

Por  fim,  os  militares  que  participam  das  operações  como  F  Spf,  foram

questionados sobre o que os levariam a empregar os helicópteros como plataforma

de  transporte  (infiltração),  em  detrimento  das  viaturas  Guarani  do  BI  Mec,  na

realização de um ataque a localidade.

É sabido que o tempo é um fator vital para uma operação desta natureza,

logo, compreende-se o motivo pelo qual 60% dos militares utilizariam o helicóptero



23

como plataforma de transporte, no momento em que o tempo se tornasse exíguo

para cumprimento da missão. 

O terreno é um fator preponderante em qualquer tipo de operação, porém

quando se trata de blindado, é impositivo que se tenha vias de acesso adequadas,

de preferência redes viárias. A escassez de terreno adequado para o deslocamento

das  viaturas  Guarani  levariam  24%  dos  militares  questionados  a  optarem  pelo

helicóptero, como plataforma de transporte, em detrimento do blindado, segundo o

Gráfico 14. E apenas 16% utilizariam o vetor aéreo visando obter mais segurança

para a operação.

GRÁFICO 14 – Fatores que influenciam no emprego do helicóptero, para transporte
de tropa, em detrimento do blindado

Fonte: O autor
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No  que  diz  respeito  às  questões  e  objetivos  levantados  no  inicio  deste

trabalho, ultima-se que a pesquisa atendeu ao que foi proposto, norteando como a

AvEx, respeitando suas possibilidades e limitações, pode apoiar um BI Mec durante

a realização de um ataque à localidade.

A  revisão  da  literatura  permitiu  consolidar  conhecimentos  a  cerca  das

possibilidades e limitações da AvEx quando empregada em apoio a uma F Spf. Isso

forneceu subsídios para que se levantasse as capacidades da aviação operar em

proveito de um BI Mec, quando esse estivesse realizando uma operação de ataque

à localidade. Além disso, possibilitou a visualização das limitações da AvEx neste

contexto, permitindo aos comandantes mitigá-las durante a fase de planejamento. 

Portanto, fica nítido que a AvEx, dentro das funções de combate movimento e

manobra, fogos e proteção, possui plena capacidade de apoiar o BI Mec em uma

operação de ataque à localidade, desde que sejam respeitadas suas limitações.

A  análise  dos  dados  levantados  no  questionário  proporcionou  identificar

algumas lacunas no adestramento, tanto por parte da AvEx quanto dos elementos

terrestres. A principal falha percebida foi a falta de operações vocacionadas para o

ataque à localidade. Isso foi concluído, baseado no número inexpressivo de militares

questionados que já havia participado de uma operação desta natureza. 

Propõe-se  que  sejam  realizadas  operações  de  ataque  à  localidade

envolvendo a AvEx e tropas de infantaria mecanizadas. Esses exercícios serviriam

como experimentação doutrinária para o tema em estudo. 

Possibilitou também, direcionar  o emprego das aeronaves,  de acordo com

seu tipo (ataque e manobra), para a execução de missões que melhor se encaixe

com suas capacidades. Isso permite que o militar da F Spf, que esta sendo apoiada

pela  AvEx,  faça  melhor  proveito  do  meio  recebido  maximizando  seu  poder  de

combate.

No que se refere  às funções de combate movimento e manobra,  fogos e

proteção, ficou claro  que as possibilidades da AvEx estão diretamente alinhadas

com as mesmas. 

Outro  dado  importante  compilado,  foi  a  adequabilidade  dos  armamentos

embarcados  na  aeronave  HA-1(Esquilo)  com  o  emprego  em  ambiente  urbano.

Analisando a letalidade seletiva e os danos colaterais é inquestionável que o uso
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destes armamentos, em um ambiente dessa natureza, torna-se inviável. Visto que,

possivelmente, provocaria uma reação negativa perante a sociedade. Recomenda-

se, dessa forma, que seja verificada a possibilidade de aquisição de um novo, e

mais  moderno,  sistema  de  armas  compatível  com  a  aeronave  Esquilo.  Caso

contrário, outra solução seria a aquisição de novas aeronaves de ataque.

Considerando o que foi apresentado, conclui-se que apesar das limitações a

Aviação do Exército  possui  plenas condições de apoiar,  dentro  das Funções de

Combate Movimento e Manobra e Proteção, um BI Mec que esteja realizando um

ataque à localidade. Nesse tipo de operação, o movimento e a segurança das tropas

empenhadas,  podem  ser  executados  ou  potencializados  com  o  emprego  das

aeronaves da AvEx no campo de batalha, o que eleva sobremaneira o poder de

combate da F Spf.

No  que  concerne  análise  do  emprego  da  AvEx relacionado  a  Função  de

Combate  Fogos,  a  AvEx  carece  de  melhorias  significativas.  Isso  é  claramente

evidenciado no resultado da pesquisa, onde 68% dos pilotos questionados afirmam

que  os  armamentos  de  dotação  das  aeronaves  Esquilo  são  inadequados  para

realizarem o apoio de fogo aproximado em proveito da F Spf.
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ANEXO A – PROPOSTA PRÁTICA

Foi observado no artigo científico que a interação entre a AvEx e a F Spf no

tocante  à  operações  de  ataque  à localidade  é  praticamente  inexistente.  Apenas

4,7% dos pilotos entrevistados já realizaram esse tipo de operação em proveito de

uma F Spf e dos militares  que atuam como F Spf, nenhum participou de um ataque

à localidade apoiado pela aviação. Diante desses números, sugiro que seja feito um

estudo  para  integrar  o  adestramento  da  AvEx  com  as  tropas  mecanizadas,

reduzindo desta maneira a falta de interação entre esses elementos e aumentando

assim a operacionalidade do Exército Brasileiro.

Durante o desenvolvimento do artigo observou-se que, em decorrência da

falta de letalidade seletiva, os armamentos embarcados nas aeronaves de ataque

são  pouco  adequados  a  uma  operação  de  ataque  à  localidade,  devido  à

compartimentação  do  terreno  e  aos  danos  colaterais  causados  por  eles.  Desta

forma, sugiro que seja adquirido ou desenvolvido pelo Exército Brasileiro um novo e

moderno sistema de armas capaz de engajar alvos de forma precisa, causando o

mínimo de danos colaterais. Outra possibilidade seria a aquisição de aeronaves de

ataque  mais  modernas  e  com sistema  de  armas  precisos  como  o  Apache e  o

Kamov. Isso facilitaria a atuação da AvEx em ambientes urbanos.

 Por fim, devido à grande vulnerabilidade das aeronaves da AvEx ao fogo de

armas portáteis, sugiro que seja realizado um estudo para desenvolvimento de um

sistema de blindagem que proporcione uma maior segurança para as tripulações,

principalmente em operações em ambiente urbano onde o tempo de exposição da

aeronave é muito grande.


