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RESUMO
O presente trabalho busca apresentar as possibilidades e limitações da Aviação do Exército (Av Ex)
quando  apoiando  o  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado  (BI  Mec)  no  aproveitamento  do  êxito.
Buscando se atualizar e aumentar seu poder dissuasório o Exército Brasileiro (EB) vem modificando a
natureza das Unidades de Infantaria Motorizada para Mecanizada, isso graças a aquisição da nova
família  de  blindados  sobre  rodas  GUARANI.  A  Av  Ex  desde  sua  criação  na  década  de  80  foi
experimentada  junto  a  diversos  tipos  de  tropa,  sendo  seu  emprego  junto  a  tropas  de  natureza
blindada, além de proporcionar segurança, permite aos comandantes uma maior rapidez e dinâmica
as operações, assumindo, dessa forma, uma posição mais vantajosa em relação ao inimigo, assim
sendo  esse trabalho  foi  orientado  a  discutir  quais  são as necessidades  de apoio  da  Av Ex  aos
comandantes  dos  BI  Mec  em  missões  de  aproveitamento  do  êxito  nas  Funções  Combate,
Inteligência, Comando e Controle e Fogos e as possibilidades e limitações das aeronaves da Av Ex
que influenciariam esse apoio. Para atingir tais objetivos foram buscadas as opiniões de pilotos da Av
Ex  e  de  Comandantes  de  Subunidade  e  Estado  Maior  do  33º  BI  Mec,  unidade  precursora  no
desenvolvimento da nova doutrina BI Mec. Desta forma,  observou-se que a Av Ex possui plenas
condições  de  apoiar  o  BI  Mec  em missões  de aproveitamento  do  êxito  nas  Funções  Combate,
Inteligência, Comando e Controle e Fogos, respeitando suas limitações e explorando onde a aviação
se faz mais eficiente, porém durante o desenvolvimento deste artigo os especialistas destacaram as
necessidades de compatibilizar as novas tecnologias para que haja compartilhamento de informações
em  tempo  real  (data  link)  e  de  realizar  adestramentos  com  as  tropas  em  questão,  além  do
adestramento individual dessas em aproveitamento do êxito.

Palavras-chave: Infantaria  Mecanizada,  Aviação  do  Exército,  Função  de  Combate  Inteligência,
Comando e Controle e Fogos, aproveitamento do êxito.

ABSTRACT
The  present  work  seeks  to  present  the  possibilities  and  limitations  of  the  Army  Aviation  when
supporting the Mechanized Infantry Battalion in the exploitation, searching to upgrade and increase its
deterrent  power,  the  Brazilian  Army  has  been  modifying  the  type  of  Motorized  Infantry  Units  for
Mechanized, thanks to the acquisition of the new GUARANI armored wheel family. The Army Aviation
since its creation in the 80's was experimented with several types of troops, being its use with troops
of armored , besides providing security, allows the commanders a greater speed and dynamics the
operations,  assuming, in this way, a more advantageous position to the enemy,  so this  work was
oriented to discuss the needs of Army Aviation  support to the BI Mec commanders in missions to
exploitation  in  the  war  fighting  function,  Intelligence,  Command  and  Control  and  Fires  and  the
possibilities and limitations of Army Aviation aircraft that would influence such support. To achieve
these  objectives,  the  opinions  of  Army  Aviation  pilots  and  Company  Comanders  and  Staff
Commanders of the 33rd BI Mec, a precursor unit in the development of the new BI Mec doctrine,
were sought. In this way, it was observed that Army Aviation has full conditions to support the BI Mec
in missions to take advantage of the successes in the Combat, Intelligence, Command and Control
and Fire Functions, respecting their limitations and exploring where aviation becomes more efficient,
during  the  development  of  this  article  the  experts  highlighted  the  need  to  reconcile  the  new
technologies so that there is real time information sharing (data link) and to train with the troops in
question, besides the individual training of those in exploitation.

Keywords: Mechanized  Infantry.  Army  Aviation.  Intelligence,  Command  and  Control  and  Fire
Functions. Exploitation.
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1 INTRODUÇÃO

Buscando sua modernização, embasado na Estratégia Nacional de Defesa

(END), que prevê a transformação das Forças Armadas para a recuperação de sua

operacionalidade  e  devolução  de  seu  poder  dissuasório,  o  Exército  Brasileiro

concebeu  a  partir  do  início  desta  década  vários  projetos,  sendo  sete  por  sua

importância estratégicos, são os Projetos Estratégicos do Exército (PEE), com eles

vieram, dentre outros projetos, a nova família de blindados GUARANI e com elas a

criação das Brigadas de Infantaria Mecanizadas. 

O  permanente  processo  de  modernização  da  Força  Terrestre  busca
adequar boa parte das Organizações Militares (OM) operacionais, dotando-
as de grande mobilidade estratégica e poder de combate compatível com as
potenciais ameaças ao país, de modo que possam atuar como elemento de
dissuasão e de pronta resposta, no amplo espectro dos conflitos (WALTER,
2013, p. 38).

Em se tratando de tropa de natureza blindada temos o emprego de meios de

alto  custo  de  aquisição,  instrução  e  preparo,  sabendo  disso  é  natural  que

comandantes envolvidos, desde o nível estratégico até o tático, tenham em suas

análises das variáveis da missão o emprego de elementos que proverão segurança

a suas tropas.

O conceito de Força Tarefa (FT) evoluiu para o moderno conceito de Equipe
de Armas Combinadas. Este novo conceito aglutina em torno do carro de
combate  elementos  de  infantaria  blindada,  artilharia  autopropulsada,
engenharia de combate blindada, artilharia antiaérea e aviação do exército.
(CARVALHO, 1999, p. 23).

Passamos  então  à  nova  realidade  do  Exército  Brasileiro,  que  para

acompanhar a evolução do combate moderno passou a mecanizar suas tropas, até

então motorizadas, com isso visualiza-se uma maior importância da aviação de asas

rotativas no emprego combinado com essas tropas, para que junto de outros meios

combinados possam ser explorados o máximo de suas características sem dar ao

inimigo a possibilidade de explorar suas deficiências.

1.1 PROBLEMA

Os vetores aéreos orgânicos da Av Ex proporcionam aos comandantes em

diversos níveis explorar decisivamente as oportunidades surgidas nas operações,

mudando o curso das ações. O emprego das aeronaves no combate junto às tropas

blindadas permite aos comandantes uma maior rapidez e dinâmica às operações,

assumindo, dessa forma, uma posição mais vantajosa em relação ao inimigo.
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Várias são as possibilidades do emprego de helicópteros no combate, porém

apesar  das  capacidades  das  aeronaves  e  das  tecnologias  embarcadas  não  se

devem perder de vistas as limitações que são típicas de tropas dessa natureza. 

No sentido de orientar o planejamento e aumentar a consciência situacional

desses  novos  comandantes  de  tropas  mecanizadas,  foi  formulado  o  seguinte

problema: 

Quais as possibilidades e limitações da Aviação do Exército nas Funções de

Combate, Inteligência, Comando e Controle e Fogos em apoio aos BI Mec?

1.2 OBJETIVOS

A fim de aumentar a consciência situacional dos comandantes de Batalhões

de Infantaria Mecanizados, o presente estudo pretende analisar as possibilidades e

limitações da Av Ex e como tirar o maior proveito dessa em apoio ao BI Mec quando

em operações de aproveitamento do êxito, nas Funções de Combate, Inteligência,

Comando e Controle e Fogos.

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) Identificar  as  características  específicas  das  tropas  de  Infantaria

Mecanizadas,  levantando  principalmente  pontos  de  necessidade  de  apoio  de

aviação;

b) Identificar características específicas da Av Ex, levantando as possibilidades e

limitações que contribuem ou não ao emprego das tropas de natureza blindada;

c) Levantar onde se faz mais eficaz o apoio de elementos de aviação na Função

de  Combate  Inteligência,  Comando  e  Controle  e  Fogos  em  operações  de

aproveitamento do êxito;

d) Formular  uma  proposta  para  a  distribuição  e  emprego  adequados  das

soluções tecnológicas, nos escalões componentes da SU, coerentes com o nível de

comando exigido e capacidade de processamento das informações.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Com  a  criação  das  Brigadas  de  Infantaria  Mecanizada  e  o  avanço  da

implantação do Projeto Guarani, que vem mobiliando diversas Unidades do Exército

Brasileiro,  faz-se necessário  um estudo  do emprego  desse tipo  de  tropa com a
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Aviação do Exército, visando um aumento da consciência situacional do comandante

que operar combinadamente com a aviação. 

O  moderno  conceito  de  emprego  de  tropas  blindadas  enfatiza  a
necessidade  de  buscar-se  um conjunto  de  forças  combinadas  capaz  de
fazer frente a qualquer tipo de ameaça, que reunindo em torno dos carros
de  combate,  infantaria  blindada,  artilharia  de  campanha  autopropulsada,
artilharia  antiaérea  autopropulsada,  engenharia  de  combate  blindada,
aviação  do  exército,  meios  de  força  aérea  e  de  guerra  eletrônica.
(CARVALHO, 1999, p. 11).

É consagrado o emprego conjugado de aviação e elementos blindados, no

combate moderno essa combinação se faz praticamente obrigatória visto o aumento

do  uso  de  vetores  aéreos  com  as  finalidades  de  reconhecimento,  contra

reconhecimento  e  ataque.  Este  autor  verificou  em exercícios  realizados  junto  a

tropas de Infantaria e Cavalaria Blindada as diversas formas de apoio em diversos

tipos de operações, nesse artigo focando as operações de aproveitamento do êxito

dos BI Mec nas Funções de Combate Inteligência, Comando e Controle e Fogos,

cabe  ressaltar  que  ainda  hoje  não  se  faz  claro  aos  comandantes  todas  as

capacidades de elementos de aviação tão pouco suas limitações.

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

respeito do emprego combinado das tropas de infantaria mecanizada, este autor

visa com seu trabalho,  aproveitando a fase de consolidação dos manuais destas

tropas,  entregar  subsídios  para  o  planejamento  acertado  nas  operações  de

aproveitamento do êxito.

2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento

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

de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os

conceitos de pesquisa qualitativa, por focar no caráter subjetivo do problema, sendo

que  os  questionários  e  entrevista  foram fundamentais  para  a  compreensão  das

necessidades daqueles que planejarão diretamente o emprego da Av Ex junto as

tropas  Inf  Mec,  porém não  sendo  fundamental,  nem tão  pouco  determinante,  a

contabilização dos resultados.

 Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade  exploratória, tendo
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em vista o pouco conhecimento escrito disponível, acerca do tema, o que exigiu uma

familiarização  inicial,  materializada  por  pesquisas  a  documentos  doutrinários  e

periódicos, tanto sobre a Aviação do Exército quanto sobre as unidades de infantaria

mecanizadas, bem como pelas entrevistas exploratórias e seguida de questionário

para uma amostra com vivência técnica e profissional relevante sobre o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos,

a fim de viabilizar  a solução do problema de pesquisa,  sendo baseada em uma

revisão literária das IP (Instruções Provisórias) que são base doutrinárias da Aviação

do Exército e de trabalhos científicos sobre o tema. Observou-se que nas IP existem

pontos carentes por revisão doutrinária visto atualização da doutrina do Exército com

o advento dos manuais de 2014, principalmente no que tange às Funções Combate.

O novo  Manual  de  Campanha EB20-MC-10.214  Vetores  Aéreos da  Força

Terrestre, 1ª Edição, 2014, traz atualizados os conceitos das Função Combate bem

como as formas de emprego da Av Ex, porém o nível tático ainda se encontra sem

esta atualização.  A doutrina Norte Americana, de acordo com seus manuais e de

forma muito incisiva prevê o emprego do UH-64 Apache, como um sistema de armas

para apoio de fogo, disponível até o nível SU, com isso cabe ressalva ao usar a

literatura Americana como fonte.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  Infantaria  Mecanizada,  Aviação  do

Exército, Operações de Aproveitamento do êxito, BI Mec, 33º BI Mec, 15ª Bda Inf

Mec,  em sítios  de  busca  na  internet  e  acervos  digitais  de  sítios  eletrônicos  de

exército de outros países e biblioteca de monografias da ESAO, sendo selecionados

apenas os artigos em português, inglês e espanhol. 

a. Critério de inclusão:

- Estudos publicados em português e inglês, relacionados à Operações de

Aproveitamento do Êxito, tanto relativo a tropas de infantaria mecanizada como a

aviação de asas rotativas em apoio a estas tropas;

-  Estudos,  matérias  jornalísticas  e  artigos  de  especialistas  publicados  em

revistas; e

-  Estudos  qualitativos  sobre  o  emprego da  Av Ex em apoio  as  tropas  de

infantaria mecanizadas.

b. Critério de exclusão: 
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-  Estudos que abordam o emprego de tropas de  natureza  blindada sobre

lagarta; e

- No caso da literatura americana, estudos cujo foco central seja relacionado

ao uso da aeronave UH-64 Apache como sistema de armas para apoio de fogo em

proveito de frações de qualquer nível, visto que o Brasil  não possui aeronave de

ataque dotada de sistema de armas.

2.2 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,  foi  realizada  entrevista  exploratória  com  o  seguinte  especialista  de

aviação:

Nome Justificativa

FABIANO ROCHA DA SILVEIRA – Maj EB
Experiência como Instrutor de Voo em Anv HÁ-1
por 08 anos e Voo com NVG e piloto de HM-4 por

03 anos.
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

A amplitude do universo foi  estimada a partir  do efetivo de oficiais pilotos

aperfeiçoados nos postos de Capitão e Major do 2º BAvEx, tendo em vista que esta

unidade somente opera aeronaves de manobra, sendo assim obtém-se resultados

que apontam para uma mesma linha de pensamento, para se obter uma opinião

mais  técnica  e  fidedigna  quanto  às  Operações  de  Aproveitamento  do  êxito,  e

buscou-se  questionar  oficiais  que  ocupam  hoje  funções  de  estado  maior  e

Comandante  de  companhia  do  33º  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizado,  OM

precursora  no  estudo  da  doutrina  de  Infantaria  Mecanizada,  tendo  em  vista  o

objetivo  deste  trabalho,  que  é  facilitar  aos  comandantes  táticos  o  emprego  de

aeronaves quando estes receberem em apoio às suas frações.

Dessa forma, foi realizado um primeiro questionário para obter subsídios do

conhecimento dos especialistas em infantaria mecanizada, utilizando-se do efetivo

de oficiais que ocupam as funções de Cmt Cia e de EM do 33º BI Mec, a população
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a  ser  estudada  foi  estimada  em  10  militares.  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

15%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 08 militares.

Como  executado  no  primeiro  questionário  para  ter-se  de  subsídios  do

conhecimento  dos  especialistas em aviação,  utilizando-se  do efetivo  de capitães

aperfeiçoados e majores do 2º BAvEx, a população a ser estudada foi estimada em

16 militares.  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  17%.  Nesse  sentido,  a  amostra

dimensionada como ideal (nideal) foi de 10.

A sistemática de entrega dos questionários foi através do formulário eletrônico

Google Docs.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após  análises  bibliográficas,  questionários  enviados  para  os  públicos  em

estudo,  entrevistas  com  especialista  de  aviação,  bem  como  um  estudo  focal

realizado após a coleta de resultados, chegamos a algumas conclusões que podem

auxiliar a atingir os objetivos intermediários previamente estabelecidos.

Importante  observarmos  antes  de  buscar  a  discussão  sobre  os

questionamentos  realizados,  que, talvez  pela  atual  necessidade  de  emprego  da

força terrestre, que vem há pelo menos 07 (sete) anos priorizando operações de

Garantia da Lei e da Ordem, visando, claro, o melhor preparo da Força Terrestre

para os grandes eventos ocorridos, se observa no universo analisado que tanto por

parte dos oficiais pilotos quanto por parte dos oficiais infantes existe uma quase total

inexperiência prática em operações de aproveitamento do êxito. Nos dois gráficos a

seguir podemos observar isso:
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GRÁFICO 1  – Valores absolutos dos tipos de missões já  executadas pelos pilotos analisados na
pesquisa

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

As IP da Aviação do Exército são genéricas quando abordando as operações

militares de forma a permitir o emprego da mesma a qualquer tipo de tropa, não foi

observado nos questionamentos junto aos especialistas em Infantaria Mecanizada

necessidades de emprego da aviação em apoio aos BI Mec no aproveitamento do

êxito,  diferentes  das  já  conhecidas  quando  a  aviação  opera  com  tropas  de

características blindadas. 

Foi  analisado  em  questionário  a  opinião  dos  pilotos  do  2º  BAvEx  e  dos

militares  que  servem  no  33º  BI  Mec,  em relação  à  viabilidade  do  emprego  de

helicópteros  em proveito  do  BI  Mec  em operações  de  aproveitamento  do  êxito.

Pode-se observar  nos gráficos que o resultado foi  a favor  da aplicação do vetor

aéreo nesse tipo de operação, quando questionados os militares do 33º BI Mec em

que  62,5%  dos  militares  entrevistados  acharam  completamente  viável.  Quando
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perguntado aos pilotos as opiniões ficaram dividas e observou-se 40% considerando

completamente  viável,  provavelmente  porque  o  autor  destacou  ao  questionar  os

pilotos que no aproveitamento do êxito as aeronaves estarão em território inimigo e

mesmo este estando desgastado pode possuir, disperso no terreno, armamentos de

Def AAe, mas tivemos assim uma opinião com uma consciência situacional melhor

com relação ao custo benefício do emprego de aeronaves nesse tipo de operação.

GRÁFICO 3 – Valor percentual da opinião dos pilotos quanto a viabilidade do emprego do
helicóptero em apoio à um BI Mec no aproveitamento do êxito

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 verificar que a tanto os militares que compõe a força de superfície (F

Sup) como a força de helicópteros (F Hecp) acreditam na viabilidade do emprego da
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Av  Ex  em  apoio  ao  BI  Mec  no  aproveitamento  do  êxito,  surge  um  novo

questionamento orientado com os objetivos desse artigo: Qual a melhor forma de

empregar aeronaves de manobra nesse tipo   de operação? 

Esse questionamento foi direcionado aos pilotos, conhecedores da doutrina

do emprego da aviação, o questionário foi direcionado ao 2º BAvEx onde se opera

apenas  aeronaves  de  manobra,  com  isso  o  buscou-se  uma  padronização  de

conhecimento. Foram entrevistados pilotos capitães aperfeiçoados para ter-se uma

opinião com uma crítica mais amadurecida, obtendo o resultado expresso no gráfico

abaixo: 

GRÁFICO 5 – Opinião dos pilotos quanto ao emprego do helicóptero de manobra em apoio ao
BI Mec no aproveitamento do êxito

Fonte: O autor

A  partir  deste  resultado,  observa-se  que  o  entendimento  da  maioria  dos

pilotos (50 %) como forma de emprego das aeronaves da Av Ex é em infiltração de

tropas,  cabe  ressaltar  que  esse  entendimento  está  alinhado  com  a  literatura

disponível que considera a infiltração de tropas para neutralizar resistências, meios

de apoio  de fogo,  centros de comunicações,  postos  de comando ou instalações

logísticas inimigas em operações de aproveitamento do êxito (IP – 1-1). 

Ao  questionar  os  militares  do  33º  BI  Mec  buscou-se  saber  como  eles

visualizam  o  emprego  de  aeronaves  da  Av  Ex  de  modo  geral  considerando

aeronaves de manobra e de ataque (HA-1) Fennec ou Esquilo,  o resultado está

expresso no gráfico a seguir:
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GRÁFICO 6 – Opinião dos militares que servem no 33º BI Mec quanto à prioridade de emprego
de uma F Hecp em uma operação de aproveitamento do êxito.

Fonte: O autor

Ao realizar o estudo do gráfico 6, observamos inicialmente que os militares do

33º BI Mec inicialmente priorizam o emprego das aeronaves de reconhecimento e

ataque  no  aproveitamento  do  êxito  para  depois  passar  a  considerar  o  uso  das

aeronaves de manobra, tal opinião também está de acordo com as IP vigentes e

considerando a natureza blindada da tropa em questão entende-se a preocupação

com a segurança nos deslocamentos. Porém como avaliaremos a frente, é sabido

por parte dos especialistas em aviação das grandes restrições das aeronaves HA-1

Fennec  como  meio  de  apoio  de  fogo,  item  bem  valorizado  no  questionamento

anterior,  observa-se  aí  uma oportunidade  de  padronização  de  conhecimento.  Já

quando os militares da F Sup visualizam o emprego de aeronaves de manobra, as

opiniões coincidem com a dos pilotos.

O próximo questionamento teve por objetivo verificar qual entendimento por

parte dos pilotos e dos militares do 33º BI Mec quanto ao armamento da aeronave

de ataque HA-1 Fennec e sua possibilidade de prestar apoio de fogo a F Sup. Nesse

assunto  houve  um pouco  de divergência  nas  respostas  justamente  pelo  fato  do

especialista de aviação ter o conhecimento das restrições do material utilizado pelo

Exército Brasileiro, mesmo assim parte significativa dos militares questionados do

33º BI Mec (50%) consideram que a aviação possui poucas condições ou não possui

condições de prestar apoio de fogo ao BI Mec no aproveitamento do êxito. Nesse

aspecto  ao  entrevistar  o  piloto  instrutor  de  aeronave  Fennec,  o  Maj  Silveira  ele

mostra-se consciente das limitações do equipamento e faz questão de frisar que:
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“Deve-se  levar  em  consideração  para  o  apoio  ao  BI  Mec  as  capacidades  de

armamentos  orgânicos  das  aeronaves  de  reconhecimento  e  ataque  (foguetes  e

metralhadora .50) durante os planejamentos do emprego da Av Ex. Com os meios

hoje disponíveis, este apoio torna-se bastante restrito”. Mesmo assim ele acredita

que a melhor forma de emprego da Av Ex em apoio ao BI Mec na função combate

Fogos é realizando ataques aeromóveis a alvos de interesse do BI Mec. 

GRÁFICO 7 – Opinião dos militares do 33º BI Mec quanto as possibilidades da aeronave HÁ-1
Fennec em prestar apoio de fogo aproximado ao BI Mec no aproveitamento
do êxito

Fonte: O autor

GRÁFICO 8  – Opinião dos pilotos quanto as possibilidades da aeronave HÁ-1 Fennec em
prestar apoio de fogo aproximado ao BI Mec no aproveitamento do êxito

Fonte: O autor

Outro item que procurou-se investigar foi a capacidade da Av Ex em cumprir

missões no escopo da Função Combate Inteligência,  assim sendo questionou-se
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tanto ao grupo dos militares que compõe a F Sup quanto aqueles que compõe a F

Hecp quanto a viabilidade do emprego do helicóptero  nas ações de Inteligência,

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos – IRVA, em apoio a um Batalhão

de Infantaria Mecanizado durante o aproveitamento do êxito, o resultado foi que os

dois grupos acreditam ser completamente viável ou viável em partes o emprego da

Av  Ex  nessas  operações  com  destaque  a  maior  confiança  dos  pilotos  nessas

capacidades.

GRÁFICO 9 – Opinião dos militares do 33º BI Mec quanto as possibilidades do emprego do
helicóptero  nas  ações  de  IRVA,  em  apoio  ao  BI  Mec  nas  operações  de
aproveitamento do êxito

Fonte: O autor

GRÁFICO 10 – Opinião dos pilotos quanto as possibilidades do emprego do helicóptero nas
ações de IRVA, em apoio ao BI Mec nas operações de aproveitamento do
êxito

Fonte: O autor
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Na Função Combate Comando e Controle foi observado nos gráficos 5 e 6

que oficiais pilotos e oficiais infantes empregariam as aeronaves da Av Ex como

plataforma  de  C²,  nos  gráficos  a  seguir  veremos  os  fatores  que  estes  militares

consideraram para justificar esta forma de emprego do helicóptero.

GRÁFICO 11 – Opinião dos militares do 33º BI Mec quanto aos fatores para o emprego do
helicóptero como plataforma de C² em apoio ao BI Mec no aproveitamento do
êxito

Fonte: O autor

GRÁFICO 12 – Opinião dos pilotos quanto aos fatores para o emprego do helicóptero como
plataforma de C² em apoio ao BI Mec no aproveitamento do êxito

Fonte: O autor

Observa-se que os pilotos não consideram o fator segurança como um motivo

para o emprego da aeronave nesse tipo de operação, somando esse resultado com

a opinião do especialista em aviação entrevistado que quando questionado sobre as

capacidades e limitações das aeronaves da Av Ex, qual a melhor forma de apoio ao
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BI  Mec  na  função  de  combate  Comando  e  Controle  (C²),  responde  que:  “Os

sistemas aéreos remotamente pilotados (SARP) acredito ser uma ferramenta melhor

e mais barata do que a utilização da Av Ex”, verifica-se aí, fruto de novas tecnologias

e buscando a preservação de meios e de efetivos, a necessidade de ser repensado

o uso da Av Ex nesse tipo de operação.

As possibilidades de emprego da Av Ex em apoio ao BI Mec nas operações

de aproveitamento do êxito são múltiplas e para um bom planejamento e tomada de

decisão para o emprego deste meio nobre se faz necessário o conhecimento de

suas possibilidades e limitações, que não são variáveis fixas pois os equipamentos

operados hoje pela Av Ex são diferentes dos empregados na década de 90, quando

da concepção das IP da aviação, fontes escritas dessa capacidades e limitações.

Devido  a  este  motivo  o  autor  questionou  os  pilotos  sobre  quais  seriam  essas

capacidades e limitações da Av Ex no apoio ao BI Mec no aproveitamento do êxito,

como resultado os dois gráficos a seguir:

 

GRÁFICO 13 – Opinião dos pilotos quanto as capacidades da AvEx em apoio ao BI Mec no
aproveitamento do êxito

Fonte: O autor
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GRÁFICO 14  – Opinião dos pilotos quanto as limitações da AvEx em apoio ao BI Mec no
aproveitamento do êxito

Fonte: O autor

Além dos dados materializados nos gráficos alguns especialistas abordaram

pontos, muito acertadamente, fora do questionamento realizado pelo autor em que

destacou a necessidade de cobrir grandes áreas, pois a falta de informações sobre o

inimigo,  bem  como  a  necessidade  de  evitar  efeitos  colaterais,  exigem  um

compartilhamento  de  informações  em tempo  real,  exigindo  meios  de  enlace  de

dados  (data  link),  aqui  o  especialista  aborda  a  necessidade  de  fazer  falar  os

sistemas da aeronave  e  das  viaturas  do  BI  Mec.  Além disso  o  Maj  Silveira  por

ocasião da entrevista enfatizou as limitações técnicas do armamento da aeronave de

ataque disponível hoje na AvEx (Foguete 70 mm com distância média de tiro de

1500m e Mtr .50).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que diz  respeito  às questões e objetivos levantados para a  realização

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

como a Av Ex, respeitando suas possibilidades e limitações, pode apoiar um BI Mec

durante a realização de uma operação de aproveitamento do êxito, explorando as

Funções de Combate Inteligência, Comando e Controle e Fogos. 

A revisão da literatura permitiu verificar as possibilidades e limitações da Av

Ex  expressas  em  manuais,  sempre  contextualizando  seu  emprego  em  apoio  a

tropas  de  natureza  Inf  Mec,  já  nesse  momento  foi  possível  levantar  possíveis

capacidades  da de a aviação operar em proveito do BI Mec quando este estiver

realizando operações de aproveitamento do êxito, bem como visualizar também as

limitações da aviação nesse contexto. 

Além  de  aprofundar  os  estudos  sobre  a  aviação,  a  revisão  da  literatura

permitiu ao autor travar os primeiros contatos com essa nova natureza da infantaria

no Brasil, por ser uma doutrina ainda em consolidação os estudos basearam-se em

propostas de manuais e artigos, o que foi suficiente para estabelecer relações com a

doutrina já consagrada e vastamente utilizada do emprego conjunto entre a aviação

e  tropas  blindadas  sobre  lagartas.  Cabe  ressaltar  que  a  modernização  dos

equipamentos serão ponto crucial nessa nova integração Av Ex “versus” BI Mec.

Portanto,  iniciaram-se os trabalhos considerando que a Av Ex,  dentro  das

funções  de  combate  inteligência,  comando  e  controle  e  fogos,  possui  boas
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condições de apoiar o BI Mec em uma operação de aproveitamento do êxito, desde

que sejam consideradas desde o planejamento suas limitações.

A  análise  dos  dados  levantados  no  questionário  proporcionou  identificar

algumas falhas no adestramento, tanto por parte da Av Ex quanto das tropas de

natureza Inf Mec. É gritante o vácuo no adestramento das tropas quando se fala em

aproveitamento  do  êxito,  talvez  por  ser  uma operação  que  necessita  de grande

extensão  de  área  de  instrução  para  ser  executada,  talvez  pelos  custos,  ou

simplesmente  porque ao  longo dos  anos  foi  deixada  em segundo plano.  Isso  é

concluído ao verificar nos dados materializados nesse artigo que, dentro do universo

pesquisado,  é  inexpressivo  o  número  de  militares  que  realizaram exercícios  de

adestramento em operação desta natureza.

Propõe-se então que sejam realizadas operações de aproveitamento do êxito

envolvendo a Av Ex e tropas de infantaria mecanizada. Esses exercícios serviriam

como experimentação doutrinária para o tema em estudo, visto que ainda não está

finalizada a fase de consolidação da doutrina Inf Mec, que os manuais ainda não

estão concluídos, há espaço para a realização de treinamentos e experimentação

com essas tropas. 

Destaco  também  a  preocupação  de  alguns  militares  questionados  com

relação às comunicações,  pois estão sendo adquiridos equipamentos novos com

novas  possibilidades  e  se  faz  necessário  adequar  os  equipamentos  para  que

possam realizar o enlace entre si por voz e dados, se adquirida essa possibilidade o

comando e controle das operações será muito facilitado.

Na  função  combate  inteligência,  conclui-se  que  a  Av  Ex  possui  plenas

condições  de  prestar  apoio  ao  BI  Mec  no  aproveitamento  do  êxito,  capacidade

aumentada  com  o  sistema  olho  da  águia,  sempre  citado  pelos  militares

questionados.  Mas  também  foi  abordado  o  aspecto  de  que,  hoje  com  novas

tecnologias, o emprego de aeronaves não tripuladas ou SARP é uma opção menos

custosa em material e pessoal quando se visualiza uma operação que adentra em

território ainda de posse do inimigo.

No que se refere a função combate comando e controle, ficou claro que os

militares dos dois grupos analisados consideram o emprego das aeronaves como

plataforma de C², principalmente pelo fator rapidez e a amplitude coberta da área de

operações, aumentando a consciência situacional dos comandantes. 

Na  função  combate  fogos,  observou-se  a  possibilidade  do  emprego  das
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aeronaves, com restrições, para apoio de fogo aproximado e ataques aeromóveis

com  objetivo  de  neutralizar  ou  destruir  pequenas  resistências  ou  a  alvos

selecionados pela F Sup. Nessa função combate foi onde a Av Ex foi considerada

com menor capacidade tanto pelos pilotos quanto pelos militares do 33º BI Mec, isso

devido a aeronave HA-1 Fennec não possuir um sistema de armas embarcado, e

seu armamento disponível hoje possui diversas limitações, seja pelo baixo alcance

do armamento a pouca letalidade ou a necessidade de perfil de voo que expõe muito

a aeronave. 

Por fim, conclui-se que apesar das limitações apresentadas, a Av Ex possui

condições  de  apoiar,  dentro  das  Funções  de  Combate  Inteligência,  Comando  e

Controle e Fogos, um BI Mec que esteja realizando um aproveitamento do êxito,

porém se faz necessário uma maior atuação conjunta entre as tropas para que tal

integração seja corriqueira no adestramento dessas tropas. 
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Anexo A – Solução Prática

A presente pesquisa concluiu os seguintes pressupostos:

1) A Av Ex, dentro das funções de combate inteligência, comando e controle e

fogos,  possui  boas  condições  de  apoiar  o  BI  Mec  em  uma  operação  de

aproveitamento do êxito, desde que sejam consideradas desde o planejamento suas

limitações;

2) Tanto a Av Ex como as tropas de natureza Inf Mec necessitam realizar

adestramentos em operações de aproveitamento do êxito, inicialmente dentro das

frações de cada tipo de tropa para somente após poder ser viável um adestramento

envolvendo  as  duas  tropas,  esses  exercícios  serviriam  como  experimentação

doutrinária para o tema em estudo, visto que ainda não está finalizada a fase de

consolidação da doutrina Inf Mec e que os manuais tratando de Inf Mec ainda não

estão concluídos, há espaço para a realização de treinamentos e experimentação

com essas tropas;

3)  Durante  o  estudo  verificou-se  que  as  aeronaves  que  já  sofreram

modernização e as novas viaturas GUARANI possuem sistemas que visam auxiliar

as tripulações a gerir a missão que está sendo executada e o campo de batalha, o

compartilhamento de dados entre as aeronaves e essas viaturas daria agilidade no

Comando e Controle e tomada de decisão;

4) Na Função de Combate Inteligência foi levantado a possibilidade da Av Ex

pode cumprir muito bem ações de IRVA, capacidade aumentada pelo sistema Olho

da  Águia,  porém alguns  especialistas  apontam que  o  uso  de  VANT,  SARP  ou

drones, são uma realidade e seu emprego é mais seguro e menos custoso;

5) Na Função de Combate Comando e Controle o levantamento de dados

apontou  o  uso  da  aeronave  como plataforma de  C²  como  sendo  a  forma  mais

adequada de emprego junto ao BI Mec em operações de aproveitamento do êxito;

6) Na Função de Combate Fogos o emprego da aeronave Fennec (HA-1),

pode  prestar  apoio  de  maneira  bem  limitada,  mas  constatou-se  que  o  ataque

aeromóvel a alvos pontuais definidos pela F Sup pode ser executado;
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7) Por fim no caso de uma caderneta de operações do Cmt de fração Inf Mec

as informações colhidas na confecção deste artigo podem auxiliar na confecção de

um capítulo que aborde o emprego da Av Ex.
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Anexo A – Solução Prática

A presente pesquisa concluiu os seguintes pressupostos:

1) A Av Ex,  dentro  das funções de combate inteligência,  comando e

controle e fogos, possui boas condições de apoiar o BI Mec em uma operação

de  aproveitamento  do  êxito,  desde  que  sejam  consideradas  desde  o

planejamento suas limitações;

2)  Tanto  a  Av  Ex  como  as  tropas  de  natureza  Inf  Mec  necessitam

realizar adestramentos em operações de aproveitamento do êxito, inicialmente

dentro das frações de cada tipo de tropa para somente após poder ser viável

um adestramento envolvendo as duas tropas, esses exercícios serviriam como

experimentação doutrinária para o tema em estudo, visto que ainda não está

finalizada  a  fase  de  consolidação  da  doutrina  Inf  Mec  e  que  os  manuais

tratando de Inf Mec ainda não estão concluídos, há espaço para a realização

de treinamentos e experimentação com essas tropas;

3)  Durante  o  estudo  verificou-se  que  as  aeronaves  que  já  sofreram

modernização  e as novas viaturas GUARANI possuem sistemas que visam

auxiliar as tripulações a gerir a missão que está sendo executada e o campo de

batalha,  o compartilhamento de dados entre as aeronaves e essas viaturas

daria agilidade no Comando e Controle e tomada de decisão;

4) Na Função de Combate Inteligência foi levantado a possibilidade da

Av Ex pode cumprir muito bem ações de IRVA, capacidade aumentada pelo

sistema Olho da Águia,  porém alguns  especialistas apontam que  o uso de

VANT, SARP ou drones, são uma realidade e seu emprego é mais seguro e

menos custoso;

5)  Na  Função  de  Combate  Comando  e  Controle  o  levantamento  de

dados apontou o uso da aeronave como plataforma de C² como sendo a forma

mais adequada de emprego junto ao BI Mec em operações de aproveitamento

do êxito;

6) Na Função de Combate Fogos o emprego da aeronave Fennec (HA-

1),  pode  prestar  apoio  de  maneira  bem limitada,  mas  constatou-se  que  o

ataque aeromóvel a alvos pontuais definidos pela F Sup pode ser executado;



7) Por fim no caso de uma caderneta de operações do Cmt de fração Inf

Mec  as  informações  colhidas  na  confecção  deste  artigo  podem auxiliar  na

confecção de um capítulo que aborde o emprego da Av Ex.


