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EMPREGO DA AERONAVE AS365K2 EM OPERAÇÕES DE INFILTRAÇÃO EM 
AMBIENTE URBANO: TÉCNICAS DE VOO E EMPREGO DO OVN 	
 

Jorge Luiz Schiel Gigolotti1 
Tiago Eduardo Siqueira Veras2	

 
 
RESUMO	

O emprego de aeronaves de asa rotativa pelas Forças Armadas em ambientes urbanos, 

particularmente nas grandes metrópoles, está aumentando a cada ano. O contexto de emprego em 

Operações no amplo espectro e em Operações de Não Guerra e de Apoio aos Órgãos 

Governamentais, aliado à atual fase de violência e instabilidade política, levam a Zona de Ação (Z Aç) 

da Força Terrestre (F Ter) para o interior das cidades. A Aviação do Exército (AvEx), como parte de 

uma Força Estratégica do Exército, está sempre em prontidão para ser empregada nestas situações. 

Os helicópteros(He) oferecem aos Comandantes um valioso recurso para a Função de Combate 

Manobra, aproveitando-se da mobilidade e da flexibilidade destas aeronaves, é possível realizar uma 

Infiltração Aeromóvel (Infl Amv) com pequenos efetivos em Áreas Estratégicas, realizando um 

deslocamento rápido, sem as usuais restrições encontradas pelas viaturas nas grandes cidades. Em 

2014, o 2º BAvEx iniciou o recebimento das primeiras aeronaves HM-1 Pantera modernizadas pela 

Helibrás, modelo denominado AS365K2. Prontamente após a Avaliação de Desempenho 

Operacional, estas aeronaves foram empregadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO), e em apoio aos Grandes Eventos, sempre nos grandes centros urbanos brasileiros, com a 

missão prioritária de realizar Infiltração Aeromóvel de pequenos efetivos. O momento é oportuno para 

avaliar o desempenho da aeronave neste tipo de missão, concluindo sobre a viabilidade do seu 

emprego, além de consolidar alguns ensinamentos colhidos nestas missões, particularmente sobre as 

técnicas de voo e emprego do OVN, de forma a auxiliar no planejamento de futuras missões. 

 

Palavras-chave: Aeronave AS365K2. Aviação do Exército. Emprego de Helicópteros nos 

centros urbanos. Combate urbano. 

 

 

 

 

 

 
                                                
1Capitão	de	Cavalaria	Bacharel	em	Ciências	Militares	pela	Academia	Militar	das	Agulhas	Negras	(AMAN)	

em	2008.	
2 Capitão de Cavalaria Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) em 2005.	
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ABSTRACT	
The employment of rotatory wing aircraft by Armed Forces in urban environment, specially in 

the great cities, is increasing each year. The context of employment in Wide Spectre Operation and 

Non-War Operations and Support to Government Agencies, along with the current violence and 

political instability, take the Army’s zone of action into the cities. Army Aviation, as part of a strategic 

force of the institution, is always in readiness to be employed under this circunstances. Helicopters 

provide Commanders a valuable resource to Maneuver, taking advantage of the aircraft’s mobility and 

flexibility, it’s possible to perform a Airmobile Infiltration with small staff in Strategic Areas, performing 

a fast movement, without the usual restrictions found by vehicles in big cities. In 2014, 2nd Army 

Aviation Batallion (2º BAvEx), started receiving the first modernized HM-1 Panther aircraft, now called 

AS365K2. Right after the Operacional Performance Tests, those aircrafts were employed in the 

Garantee of Law and Order Operations, and in the Great Events that took place in the great Brazilian 

Cities, and usually with the primary mission to Infiltrate troops. This is the right moment to evaluate the 

aircraft performance. The timing is convenient to evaluate the performance of the aircraft in this sort of 

mission, concluding on it’s feasibility of employment, besides consolidating some lessons learned, 

particularly on flight techniques and the correct use of NVG, all in order to assist in the planning of 

future missions. 

 

Keywords: Aircraft AS365K2. Army Aviation. Employment of Helicopters in urban areas. 
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1. INTRODUÇÃO 
	

Na história militar, os líderes militares sempre demonstravam grande 

preocupação em extender o campo de batalha para o interior das cidades. Bowden 

(2001), que acompanhou a atuação do Exército Norte Americano na Somália, 

retratou as dificuldades de se combater em ambientes urbanos: 

“A cidade estava triturando eles, quadra por quadra. Nenhum lugar era 
seguro. O ar estava agitado com os pedaços de metal quente. Eles 
escutavam o terrível som do impacto dos projéteis na carne humana, 
escutavam gritos (...) e viram surgir o rosto pálido em seus amigos, e viram 
os melhores homens lutarem contra o desespero.” 

Com a revolução industrial do século XX e o êxodo rural, vimos o rápido e 

desordenado crescimento dos grandes centros urbanos. Conforme Estados Unidos 

(2001), afirma-se que em pouco tempo a maioria da população vai residir nos 

grandes centros urbanos, e a tendência é que cada vez mais as Forças Armadas 

serão empregadas nessas áreas que concentram o poder social, econômico, 

industrial e político dos países.  

Esse cenário é muito similar ao da sociedade brasileira, que a partir da 

década de 60, passou por um êxodo rural e viu um crescimento rápido e 

desordenado das suas principais cidades.  

Observa-se que a Força Terrestre deve estar preparada para combater em 

uma área de Operações no Amplo Espectro Exército Brasileiro (BRASIL, 2017), 

caracterizada pela ocorrência de uma combinação, de forma simultânea ou 

sucessiva, de operações de natureza ofensivas, defensivas, de pacificação e de 

apoio aos Órgãos governamentais. Este cenário exige uma tropa com flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade. Além disso, o Exército 

têm sido empregado com muita frequência em Operações de Não-Guerra, onde 

emprega-se o Poder Militar de forma seletiva e limitada, em operações de Garantia 

da Lei e da Ordem (GLO), Prevenção e Combate ao Terrorismo, dentre outras.  

Ainda segundo o SIPLEX (BRASIL, 2017), a AvEx é uma das Forças de 

Emprego Estratégico para o Exército, que possibilita o desequilíbrio estratégico nas 

situações de crise, por meio da dissuasão e da ofensiva.  É uma tropa preparada 

para atuar em qualquer parte do território nacional, com pronta resposta.   
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1.1 PROBLEMA	

A problematização que orientou todo o estudo desta pesquisa pode ser 

consolidada no seguinte problema: A aeronave AS365K2 é adequada para ser 

empregada em operações de infiltração aeromóvel em ambiente urbano? 

 

1.2 OBJETIVOS	

Concluir se a aeronave AS365 K2, Pantera modernizado, é adequada para 

ser empregada em missões de infiltração de tropas em ambiente urbano. Para 

atingir este objetivo, observa-se necessário concluir sobre os seguintes objetivos 

intermediários:	

 a. Conhecer as características da aeronave AS 365K2, a versão modernizada da 

aeronave HM-1 Pantera. 

 b. Identificar as técnicas de voo diurno e noturno adequadas para esta missão. 

 c. Analisar a documentação que trata sobre esta missão, por meio dos Manuais de 

Manobras e Normas Operacionais da Aviação do Exército. 

 d. Estudar casos de missões recentes realizadas pelo 2º BavEx em grandes 

localidades. 

    

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES	

 

A modernização das aeronaves “Pantera” está em curso pela Helibrás, e o 2º 

Batalhão de Aviação do Exército está recebendo as primeiras aeronaves 

modernizadas. Isso torna o momento adequado para se discutir o emprego desta 

aeronave neste tipo de missão. 

O estudo mostra-se como uma oportunidade de consolidar as lições aprendidas 

nas últimas missões em ambiente urbano realizadas pelo 2º BAvEx, como a 

Operação São Francisco, a Operação Furacão, a Operação Capixaba e os Jogos 

Olímpicos Rio 2016. 

Frente ao cenário atual de instabilidade política no país e da crescente violência 

nos grandes centros urbanos, há a expectativa de que a Av Ex seja cada vez mais 

empregada neste tipo de missão. 
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2.	METODOLOGIA	

 

Para cumprir todos os objetivos propostos nesta pesquisa, buscou-se realizar 

uma pesquisa bibliográfica em publicações nacionais, artigos científicos, relatórios 

de fim de missão, manuais nacionais e internacionais, sites de internet e 

monografias da EsAO e ECEME, cujo tema se assimila ao proposto nesta pesquisa.  

A amostragem da pesquisa resume-se aos tripulantes desta aeronave, militares 

que compõe a 1°EHEG do 2° BAvEx, localizado em Taubaté-SP, uma vez que esta 

OM foi a primeira a ser contemplada com o recebimento destas aeronaves 

modernizadas.  

Julgou-se que a melhor abordagem para a condução desta pesquisa seria 

realizar, de forma combinada, uma pesquisa literária, a aplicação de um 

questionário, que foi distribuído a todos os tripulantes da aeronave, que atualmente 

compõe a 1°EHEG do 2° BAvEx, no período de janeiro a maio de 2018 e uma 

entrevista com o Cap Cav YURI OLIVEIRA FIGUEIRA, piloto instrutor da aeronave , 

servindo atualmente no 2° BAvEx, com grande experiência na aeronave, de forma a 

obter informações que auxiliem na solução do problema desta pesquisa e trazer 

propostas e sugestões para a doutrina referente à esta missão. 

Para seleção dos documentos a serem analisados, buscou-se relatos sobre 

operações de infiltração aeromóvel realizadas em ambiente urbano e experiências 

colhidas sobre as técnicas de voo e emprego do OVN nas grandes cidades. 

Por fim, espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a atualização dos 

manuais de manobra da aeronave e para aumentar a consciência situacional dos 

militares quando estiverem cumprindo esta missão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1	REVISÃO	SISTEMÁTICA	DA	LITERATURA	

	

Como fontes de consulta, buscou-se Manuais em uso da AvEx, Manuais do 

Exército Norte Americano, Instruções Provisórias, Artigos Científicos, Monografias 

da EsAO e da ECEME, além de publicações em livros, revistas e sites na Internet. 

Todos devidamente referenciados nesta pesquisa. 

Foi estabelecida uma prioridade nos assuntos para consulta na Internet, desta 

forma, foram pesquisados trabalhos relacionados ao emprego de helicópteros em 



 

 

9 

grandes cidades, por meio das seguintes palavras-chave: “Helicópteros em grandes 

cidades”, “Operações militares em área urbana”, “Emprego de Aeronaves militares 

em grandes cidades”, “Técnicas de voo em area urbana”, “Utilização de OVN em 

area urbana”. 

 

3.1.1 A Aviação do Exército 

 

A Aviação do Exército (AvEx) foi recriada em 1986, com a finalidade de 

proporcionar aeromobilidade para a Força Terrestre, principalmente no nível Tático, 

além de oferecer ainda um importante recurso para o Comandante explorar as 

ações em profundidade, as manobras de flanco, os ataques em profundidade.  

Segundo BRASIL (2003), temos os seguintes conceitos que serão abordados 

ao longo da pesquisa: 

a. Aeromobilidade, é um sistema que permite aos comandantes ampliar a sua 

área de interesse para a manobra terrestre e possibilita aumentar a flexibilidade e a 

prontidão para o cumprimento das missões da Força Terrestre. Constitui-se em um 

importante fator multiplicador de combate. 

b. Operação Aeromóvel é toda operação realizada por Força de Helicópteros 

ou Força Aeromóvel, nível U ou SU, para o cumprimento de missões de combate, 

apoio ao combate e apoio logístico em benefício à uma tropa apoiada. 

c. Força de Helicópteros são Elm AvEx, constituídos para o cumprimento das 

Operações Aeromóveis. 

d. Força de Superfície é o segmento da Força Terrestre para o qual a AvEx 

atua em proveito. Quando deslocados por meio da Força de Helicópteros, constitui-

se uma Força Aeromóvel. 

 

3.1.2 Missões de Combate 

 

Ainda seguindo a doutrina constante no manual IP 1-1 Emprego da AvEx, as 

missões de combate aprofundam o esforço da campanha da Força Terrestre em 

face das características citadas acima. 

São consideradas Missões de Combate: Ataque Aeromóvel, Reconhecimento 

Aeromóvel, Segurança Aeromóvel, Assalto Aeromóvel, Incursão Aeromóvel, 

Infiltração Aeromóvel e Exfiltração Aeromóvel. 
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Figura 01: Aeronave AS365K2 realizando infiltração de tropa. 
Fonte: O  autor. 

 

3.1.3 Operações de Infiltração Aeromóvel 

 

As IP 1-1 Emprego da AvEx, e as IP 1-20 Esquadrão de Aviação do Exército, 

considerados os principais manuais da AvEx, definem a Infiltração Aeromóvel (Inf 

Amv)como uma missão de combate, realizada nas condições de uma Operação 

Aeromóvel, onde uma Força de Superfície de pequeno valor (normalmente até SU) é 

desdobrada por uma Força de Helicópteros, em área hostil, para o cumprimento de 

uma determinada missão. 

Pode ser realizada tanto no contexto de um conflito de defesa externa como 

em missões de GLO ou de Cooperação com Agências, inclusive em áreas urbanas. 

Neste caso, cresce de importância que a missão seja planejada para ser executada 

em apenas uma vaga, para garantir o sigilo e a rapidez da operação. 

 

3.1.4 Operações em áreas urbanas 

 

O emprego de helicópteros em Operações Militares em grandes cidades é 

objeto de muitos estudos sobre a sua viabilidade. Após as trágicas experiências do 

Exército Norte Americano na Somália (BOWDEN, 2001), ficou evidente a grande 

vulnerabilidade das aeronaves, que de acordo com o seu perfil de voo podem ficar 

muito expostas à ação de mísseis, metralhadoras e fuzis, operados muitas vezes por 

um inimigo dissimulado à população civil, de difícil identificação, utilizando como 

abrigo as residências, lages e praças de bairros com grande densidade 

populacional.  



 

 

11 

 

 

Figura 02 : Sobrevoo em Operação de Segurança Pública. 

Fonte: O autor. 

 

Por outro lado, o corrente emprego destas aeronaves de pequeno e médio 

porte nos Grandes Eventos e nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

consolidou a importância dos helicópteros como ferramenta fundamental na Função 

de Combate Comando e Controle (C2), principalmente pelo uso da ferramenta 

Sistema do Olho da Águia (SOA); Função de Combate Fogos, ao engajar alvos com 

os seus sistemas de armas, como metralhadoras e foguetes; Função de Combate 

Inteligência, ao ser empregado no reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos; 

Função de Combate Proteção, ao oferecer o valioso recurso de Evacuação 

Aeromédica (EvAem); e na Função de Combate Manobra, ao permitir grande 

mobilidade e flexibilidade à Força de Superfície, permitindo deslocamento de 

pequenos efetivos para áreas estratégicas com muita rapidez e sem as usuais 

restrições encontradas pelas viaturas nos deslocamentos em áreas urbanas, como 

trânsito carregado, obstáculos nas vias, manifestações, entre outros.  
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FIGURA 03: Missão de infiltração em área urbana. 

Fonte: O autor. 

 

As Forças Armadas estão adestrando as tripulações de helicópteros para 

cumprir estas missões em ambiente urbano. O jornal norte americano Off the Grid 

News (2017), traduz esta realidade: 

“Moradores do Norte do Texas estão se mostrando preocupados com os 
recentes treinamentos noturnos conduzidos pelas Forças Especias Norte 
Americanas na região. Os voos de helicópteros em formação e em baixa 
altura fazem parte do chamado treino e preparação para um cenário de 
guerra em áreas urbanas. (...) Enquanto as Foças Especiais em todo o país 
continuam seu adestramento para a possibilidade de um potencial perigoso 
ambiente urbano no futuro, um número cada vez maior de americanos 
questionam a segurança de morar em um ambiente urbano em tempos de 
instabilidade.”  

A população brasileira também presenciou uma movimentação maior das 

Forças de Segurança nacionais realizando o treinamento nos grandes centros, como 

ilustra a seguinte reportagem do jornal O Globo (2016): 

“Forças da segurança fazem exercício integrado de enfrentamento a ameaças 
externas na estação de Deodoro, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (16). A 
ação, que simula um possível ataque terrorista com explosão de uma bomba, 
tem 500 pessoas envolvidas. O objetivo é saber se as equipes estão preparadas 
para agir em casos extremos. “  

 

Conforme (Brasil, 2017) aborda a dificuldades de operação neste cenário: 

“O combate em áreas urbanizadas vem adquirindo cada vez maior 
importância nas operações ofensivas. O adversário mais fraco utiliza essas 
áreas, valendo-se das condicionantes impostas pelas construções e pelas 
dificuldades de emprego eficaz de meios com alta tecnologia agregada, 
especialmente os meios de inteligência, vigilância e reconhecimento.” 
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3.1.5 Doutrina do Exército Brasileiro 

 

Apesar da inquestionável importância de uma doutrina de combate urbano em 

Operações Aeromóveis, o Exército Brasileiro aborda superficialmente o assunto em 

seus manuais. Sobre as Operações em Áreas Edificadas, temos nas IP 1-30 (Brasil, 

1997) a seguinte abordagem: 

“a. As áreas edificadas são acidentes capitais importantes que devem ser 
desbordadas e isoladas, quando da realização de ações ofensivas. Caso 
contrário, são utilizados métodos aplicáveis para a redução ou neutralização 
das resistências lá encontradas. 

b. O terreno que domina as vias de acesso é conquistado para isolar a área 
edificada. Esta missão é atribuída a forças móveis. 

c. Os meios da Av Ex, integrados a uma FT Amv, podem ser empregados, 
no Ass Amv a fim de acelerar o isolamento da localidade. 

d. Na fase da conquista de uma área de apoio, na periferia da área 
edificada, a Av Ex pode ser empregada principalmente em missões de 
apoio ao combate e de apoio logístico. 

e. Durante a progressão no interior da área edificada, a Av Ex é emprega- 
da, basicamente, em ações isoladas e de pequeno vulto, porque, nesta 
fase, as aeronaves tornam-se mais vulneráveis às ações do inimigo.” 

 

3.1.6 Doutrina do Exército Norte Americano 

O exército americano dedica mais atenção ao emprego de aeronaves em 

ambiente urbano, produzindo muitos materiais dedicados à este assunto, elaborados 

com base nos ensinamentos obtidos nas recentes operações conduzidas na 

Somália (1991) e na Operação Tempestade do Deserto (1991). 

Sobre as operações aéreas em ambiente urbano, Estados Unidos (2007) as 

dificuldades de operar em ambientes urbanos são definidas da seguinte forma: 

 “Em área urbanas, o campo de fogo é restrito, áreas de pouso são 
limitadas, as construções fornecem cobertura e abrigo para que forças 
inimigas engajem helicópteros com pouca exposição. A presença de não 
combatentes, estruturas protegidas (tombadas pelo valor histórico e 
cultural), e de instalações importantes, normalmente demandam uma 
criteriosa escolha do armamento e munição a ser empregada para evitar 
danos colaterais. A proximidade do inimigo e das forças amigas em solo 
aumentam o risco de fratricídio. As comunicações podem ser degradadas 
em função das diversas construções. (…) o distanciamento é a chave para 
a sobrevivência da aviação.” 
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Conforme Estados Unidos (2007), a sincronização das manobras aéreas com 

as manobras das tropas em solo permitem ao Comandante moldar o campo de 

batalha a seu favor, para obter uma posição de vantagem em relação ao oponente.  

Para esta pesquisa, foi realizado o estudo em dois dos principais manuais 

que abordam este tema. Observa-se que não há nenhuma menção especificamente 

para a missão de Infiltração Aeromóvel, mas as informações contidas em ambos os 

manuais dão o subsídio necessário para o planejamento desta missão com 

operacionalidade e segurança. 

 Possui um manual de campanha voltado especificamente para este tema, o 

FM 3-06.1 A Aviação em Operações Urbanas. Este manual contempla não apenas 

as operações da aviação do exército americano, mas também para as demais 

Forças. O seu primeiro capítulo aborda as considerações civis e políticas para o 

emprego de aeronaves em ambiente urbano, as regras de engajamento e as 

consequências dos danos colaterais. O segundo capítulo descreve as características 

do terreno urbano, de forma bastante completa e detalhada, abordando os tipos de 

construções, a distribuição dos bairros, a densidade da população, entre outros. O 

terceiro capítulo trata sobre as Operações Aéreas, incluindo discussões sobre 

ameaças,  meteorologia, comando e controle, capacidades e limitações das 

aeronaves, e outros aspectos que interferem no planejamento das missões.  	

3.1.7 Características e Limitações da aeronave 

 
A aeronave modernizada reúne no seu projeto diversos componentes de 

outros modelos da família Dauphin (HELIBRAS,2014) como o sistema de rádios 

ETC4000 e o sistema de comunicação interna (DACS) da versão AS565MB e 

AS365N3; o sistema de extinção de incêndio do bagageiro, a caixa de transmissão 

principal e o Display de dados da célula e do motor (VEMD) da versão EC155B1; o 

motor Arriel 2C2 e o sistema FADEC da versão AS366GA, utilizada pela Guarda 

Costeira Norte Americana; além de aproveitar outros componentes da própria versão 

AS365K do Exército Brasileiro, como o GPS, Radar Meteorológico; e ainda 

desenvolveu componentes específicos para este modelo, como algumas Rádios. 

 Houveram poucas mudanças na estrutura da aeronave (HELIBRAS,2014), 

entre elas está dois componentes para cortar fios, em caso de colisão com cabos de 



 

 

15 

alta tensão, um reforço no cone de cauda para resistir ao calor da turbina, uma pá a 

menos no rotor de cauda para reduzir o ruído. As medidas da aeronave 

permanecem as mesmas, conforme a figura a seguir: 

 

 
Figura 4: Dimensões da aeronave. 
Fonte: HELIBRAS, 2014. 

 

 
Figura 5: Novos componentes da estrutura da aeronave. 
Fonte: HELIBRAS, 2014. 

 

 O motor Arriel 2C2 trouxe um considerável ganho de potência à aeronave. 

Em relatos informais dos pilotos, têm-se a percepção de que a aeronave não utiliza 

toda a potência disponível dos motores em função das limitações da estrutura da 

aeronave, ou seja, o torque da transmissão em regime de alta potência dos motores 

seria tão elevado que poderia comprometer a operação da aeronave nestas 

condições. Para ilustrar este ganho de potência, em testes em ambos os modelos 
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(AS365K x AS365K2), observou-se que na cidade de Taubaté-SP, em um ambiente 

de 2000ft de altitude-pressão e 25° C, o ganho de peso na decolagem foi de 160kg, 

conforme o quadro a seguir: 

 
Figura 6: Quadro de desempenho da aeronave. 
Fonte: HELIBRAS, 2014. 

 

 A modernização trouxe muitos sistemas de automação da aeronave, pois 

possui um sistema de piloto automático bastante moderno, do tipo 4 eixos, que 

reduz muito a carga de trabalho da tripulação e traz mais precisão às manobras. O 

motor possui um sistema FADEC, que traz muita confiabilidade no sistema de 

combustível. 

 

 
Figura  7: Painel da aeronave modernizada. 
Fonte: HELIBRÁS, 2014. 

 

No que se refere às limitações da aeronave, segundo os dados obtidos no 

Manual de Voo da Aeronave (PMV) o seu Peso máximo de Decolagem passou de 

4250 Kg para 4350 Kg, um ganho de 100 kg no transporte de carga/pessoal, nas 

mesmas condições de voo.  
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A capacidade de transporte de pessoal permanece a de até 10 passageiros e 

02 pilotos, obedecendo aos limites máximos de peso de decolagem. 

O novo motor Arriel 2 CGC2 apresenta um recurso denominado HIPSARM, 

que permite o voo em regime de Potência Máxima de 300 minutos, quando no 

modelo antigo era de apenas 5 minutos. O mesmo motor apresente um sistema de 

proteção, que impede o piloto de extrapolar os parâmetros de voo de forma 

inadvertida quando no voo monomotor. 

Quanto ao envelope de voo da aeronave, houveram poucas mudanças que 

não interferem no cumprimento da missão proposta como objetivo de estudo desta 

pesquisa. 

Não houveram mudanças quanto à autonomia da aeronave, que permanece 

de 3h 30 min. Entretanto, é consenso entre os tripulantes que o consumo da 

aeronave é maior em determinados perfis de voo. 

 

3.1.8 Emprego do OVN 

 

O voo noturno realizado por meio de equipamento de visão noturna é recente 

na AvEx. No ano de 2006 foi realizado o recebimento dos primeiros equipamentos e 

alguns militares foram designados para aprender esta técnica de voo nos exércitos 

americano e francês. O General Barry McCaffrey, do Exército norte americano, 

relatou durante a Operação Tempestade no Deserto a importância do emprego do 

OVN: “Nossa capacidade de visão noturna nos forneceu a única grande 

discrepância da guerra” (JAKOBS,2018). 

É indiscutível a importância que esta capacidade representa para a 

operacionalidade da nossa Força, o voo noturno e por meio de instrumentos permite 

reduzir a limitação das condições meteorológicas para o emprego das aeronaves, 

além de contribuir para o efeito surpresa das operações, trazer maior segurança à 

aeronave, e maior mobilidade às tropas de superfície. 

Segundo o manual IP 1-1, a importância das operações noturnas está 

definida da seguinte forma: 

“ O combate noturno e sob condições de visibilidade reduzida é inerente a 
todas as operações e oferece excelentes oportunidades para a 
dissimulação e a surpresa. Ele contribui para o sucesso, particularmente 
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quando as operações durante o dia são impraticáveis, e também quando a 
superioridade aérea local torna-se difícil de ser obtida. “	

Esta técnica de voo noturno permite o pouso e decolagem em áreas não 

homologadas, mesmo com poucas condições de visibilidade, possibilitando 

aumentar o fator surpresa nas missões de Infiltração Aeromóvel. O Comando da 

Aviação do Exército colocou como prioridade em seu adestramento a consolidação 

do voo com OVN, colocando como meta de curto prazo qualificar o máximo de 

pilotos e mecânicos (BRASIL, 2013). Além desta diretriz priorizar o preparo das 

tropas para os Grandes Eventos, ela atende ao previsto nas IP 90-1 (Brasil, 2000), 

no que se refere ao planejamento da Infiltração Aeromóvel:  

“A hora da Infl Amv é definida aproveitando-se das condições de visibilidade 
reduzida proporcionada pela escuridão, neblina ou outra situação 
semelhante que facilite o movimento aéreo em linhas inimigas.” 

 

3.1.9 Técnicas de Voo previstas no Manual de Manobras 

 
Todos os procedimentos de voo e manobras estão previstos em Manuais de 

Manobras, específicos para cada aeronave. E este documento deve ser consultado 

na realização do Briefing de voo, antes de cada missão aérea. 

Conforme BRASIL (2016), as diversas manobras realizadas pela aeronave 

AS365K2 tem a sua execução detalhada nesta obra, destas, ressaltamos aquelas 

realizadas nas missões de infiltração em áreas urbanas: Rappel, Pouso Direto e 

Fast Rope. 

Não há um estudo específico sobre a manobra de infiltração aeromóvel, uma 

vez que esta manobra reúne em sua execução as manobras de voo supracitadas. 

Desta forma, para a pesquisa, foi realizado uma análise nas manobras de 

Decolagem Direta, Pouso Direto, Pouso em Heliponto Elevado, Aproximação de 

Grande Ângulo, Pouso em Área Restrita, Rappel e Fast Rope. 

De forma geral, a descrição destas manobras não trazem observações ou 

recomendações mais diretas para os casos de realização em áreas urbanas, apenas 

mencionam que podem ser realizadas em campos de futebol ou helipontos. 

Conforme os resultados obtidos no questionário aplicado nesta pesquisa, a maioria 

dos militares entrevistados (52%) acreditam que a Doutrina atual da AvEx sobre a 

Infiltração de tropas em ambiente urbano precisa ser atualizada para o melhor 
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cumprimento desta missão. 	

 

3.2 EXPERIÊNCIAS DE MISSÕES REALIZADAS 

 
Foram coletados os Relatórios de Final de Missão (RFM), confeccionados 

pelas tripulações durante as Operações listadas abaixo, e destacados alguns itens 

observados que são objeto de estudo desta pesquisa. 

 

3.2.1 Operação São Francisco 

  

Durante a Operação São Francisco, realizada no período de Janeiro a Julho 

de 2015, no Complexo da Maré-RJ, foram realizadas missões de infiltração de 

tropas no Quartel do CPOR/RJ e nas instalações do 22o Batalhão da Polícia 

Militar/RJ. Entretanto, foram relatados disparos vindos da comunidade em direção à 

aeronave, e segundo relatos dos pilotos, a rampa de aproximação para estas duas 

OM não ofereciam segurança para a aeronave, uma vez que a aeronave estava 

muito exposta devido à proximidade das comunidades.  

 

 
FIGURA 8: Locais de Pouso no Complexo da Maré. 
Fonte: O autor. 

 

Nesta Operação, foi observado ainda que houveram dificuldades de 

comunicação entre a aeronave e as tropas no solo, pois não havia uma frequência 

de comunicação pré-estabelecida. Durante a realização de um voo noturno na área, 
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foi relatado muitas ocorrências de laser na cabine vindo das comunidades e fogos 

de artifício lançados em direção à aeronave. 

Após esta ocorrência, foi padronizado na 1a EHEG que em voos noturnos no 

contexto de operação GLO, todas as luzes da aeronave devem permanecer 

apagadas, confirmados pela experiência deste autor, presente no momento desta 

padronização. Este procedimento, apesar  de entrar em conflito com as orientações 

do DECEA, trouxe grande segurança à aeronave.  

Como aspectos a serem melhorados, foram citados a necessidade de ser 

elaborado uma carta da Área de Operações, identificando o local de atuação de 

cada tropa e os obstáculos da região.  

 

3.2.2 Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 

 

Segundo BRASIL (2016), durante o período dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos na cidade do Rio de Janeiro-RJ, entre Julho e Setembro de 2016, a 1a 

EHEG recebeu missões de transporte de tropa e material, contra-terrorismo, 

transporte de feridos, escolta aérea, transporte de autoridades e reconhecimentos 

na cidade do Rio de Janeiro. Durante todo o período foi designada 01 aeronave K2 

para permanecer de alerta, na Base Aérea dos Afonsos, e a tripulação deveria estar 

em condições de decolar em até 20 min para os locais pré-selecionados e 

reconhecidos na área de responsabilidade da AvEx. A aeronave de alerta 

permanecia com 1h30min de autonomia, guincho instalado e corda de fast rope 

embarcada, o material de rappel e de APH estavam de fácil acesso, com placas de 

blindagem no piso da aeronave e metralhadora lateral instalada. Esta configuração 

permitia transportar até 06 passageiros com equipamento para qualquer ZPH 

estabelecida e retornar em segurança para a Base. Apesar de não haver 

acionamento real durante a ocorrência dos Jogos, foram realizados diversos 

treinamentos de infiltração de tropas especiais, nas principais ZPH, durante os 

eventos-teste dos Jogos.  

Como aspecto positivo, foram confeccionadas Fichas de Locais de Pouso, o 

que facilitava muito a missão de Infiltração, e este modelo de descrição dos locais de 

pouso poderia ser utilizado nas diversas missões futuras, para reduzir o tempo de 

resposta da tripulação no acionamento e dar mais segurança durante a missão. 
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FIGURA 9: Ficha de Reconhecimento de 
Locais de pouso. 

Fonte: O autor. 

 

Sobre aspectos de segurança de voo, durante a infiltração de tropas 

especiais em estação do BRT através de Fast Rope, no momento da decolagem a 

aeronave, a corda utilizada no Fast Rope e que deveria ter sido alijada pela 

tripulação, ficou presa no trem de pouso da aeronave e a ocorrência só foi percebida 

em voo. Esta ocorrência levou à uma padronização de procedimentos durante o Fast 

Rope que está sendo utilizada desde então. 

3.3 ASPECTOS SOBRE CONFIGURAÇÃO E DESCONFIGURAÇÃO DO VOO OVN 

EM OPERAÇÕES EM ÁREAS URBANAS 

 
A Configuração da Aeronave e da Tripulação para o Voo OVN, caracteriza-se 

pelo momento em que a os pilotos tornam a iluminação interna e externa da 

aeronave compatível com o OVN e toda a tripulação regula e coloca os seus OVN, o 

contrário ocorre na desconfiguração OVN. 

O voo realizado em áreas montanhosas, rurais, com pouca luminosidade é 

realizado inteiramente com a aeronave e tripulação configurados OVN 

(BRASIL,2016). No entanto, quando o voo noturno é realizado nas cidades, a 
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tripulação está sujeita à formas de iluminação muito intensas, que podem interferir 

no funcionamento correto do óculos, diminuindo a percepção dos obstáculos, como 

por exemplo os holofotes de grandes estádios. Neste exemplo, talvez seja melhor 

pelo menos um dos pilotos desconfigurar OVN, para ampliar seu campo de visão. 

Mas este procedimento entra em conflito com a atual doutrina da AvEx. Os Manuais 

e os próprios treinamentos enfatizam que no voo OVN todos os tripulantes e 

aeronave devem estar configurados ao mesmo tempo. Por outro lado, segundo o 

Relatório de Final de Missão de um treinamento de EvAem no Rio de Janeiro-RJ em 

maio de 2016, observou-se que a tripulação decidiu ser mais seguro que a aeronave 

estivesse naquele momento configurada OVN e cada tripulante pôde decidir qual o 

melhor momento de utilizar o óculos, uma vez que na rota de voo havia muitos focos 

de luz alta que ofuscavam os óculos em apenas um setor da aeronave, enquanto 

que o outro setor estava mais escuro e adequado para o OVN. Ou seja, um setor da 

aeronave pode possuir um bairro bem iluminado com boas condições de visibilidade, 

e no outro setor, um campo aberto que não permite identificar os obstáculos, assim, 

um dos pilotos poderia estar utilizando o OVN e o outro não. 

A doutrina norte americana é mais flexível quanto a configuração do OVN em 

áreas urbanas. O Manual FM 3-06.1 inclusive cita que as tripulações devem ficar em 

condições de realizar frequentes e rápidas transições entre o voo com ou sem OVN. 

Outro aspecto a ser discutido, é o momento ideal para se configurar o OVN na 

aeronaves e tripulantes durante a realização de um voo. Tem sido cada vez mais 

comum a configuração e desconfiguração OVN durante o voo. Normalmente isso 

ocorre devido à um voo de grande duração que contempla o ICMN ou o FCVN, e 

que exige a continuidade das operações aeromóveis. O Manual de Manobra da 

AvEx, no seu item “3 - Configuração OVN”, não aborda esta situação, apenas 

menciona o seguinte: 
“3) O procedimento de CONFIGURAÇÃO OVN se aplica ao início do voo 
com OVN, com a aeronave pousada, antes da decolagem normal. Todavia, 
deve também ser utilizada ainda em voo quando a situação assim o exigir, 
como por exemplo, uma missão que se inicia a noite e termina de dia ou 
quando existe a necessidade de decolagem ou pouso de áreas muito 
iluminadas.” 

Segundo estudo realizado por DINIZ (2015), observa-se que existe um 

período que o autor denomina Período Crítico Crepuscular, um fenômeno ocorrido 

antes do nascer do sol e após o por do sol, quando a visibilidade é muito reduzida 

por conta da pouca luminosidade, mas não é escuro o suficiente para permitir a 



 

 

23 

utilização do OVN. Neste período, é muito difícil a decisão de utilizar ou não o OVN. 

DINIZ realizou uma experimentação doutrinária através do CIAvEx, no ano de 2015, 

e concluiu que: 
“Até dez minutos após o por do sol, o voo pode se dar sem qualquer 
restrições. (...) A partir de dez minutos após o por do sol, ainda não era 
possível utilizar o OVN, porém já se observou ligeira degradação de 
detalhes do terreno. Dificuldade em observar antenas e fios com risco 
médio para aproximação a pouso em áreas não reconhecidas. A partir de 
15 minutos após o por do sol, ainda não era possível utilizar o OVN. Alto 
risco para aproximação e pouso. (...) A partir de 20 minutos após o por do 
sol, já foi possível configurar o OVN.(...) Somente a partir de 25 minutos 
(área iluminada) e 30 minutos em área não iluminada foi possível utilizar o 
OVN sem qualquer restrição. (...) Quando o voo foi realizado sobre área 
iluminada, percebeu-se que, após o período crítico, as luzes da cidade se 
acendem. Em função disso, a utilização do OVN pode ser antecipada.”  

 

3.4 PROPOSTA DE PROCEDIMENTO EM CASO DE ENTRADA EM IMC 

 
Para um melhor entendimento, é importante conceituar as duas condições de 

voo em relação à visibilidade, o voo em condições por instrumentos (IMC), ou seja, 

os pilotos não possuem referências visuais do terreno, e o voo em condições visuais 

(VMC), quando há a definição do horizonte e o contato visual com o solo. 

 

 
FIGURA 10: Visão de uma pista de pouso com uso de 
OVN. 
Fonte: JAKOBS (2016). 

 

As grandes cidades brasileiras possuem em sua maioria, aeroportos de 

grande capacidade, equipados com instrumentos que permitem a aproximação de 

aeronaves em condições IMC. Entretanto, é comum realizar operações em cidades 

de médio tamanho, que não possuem aeródromos nestas condições, e a AvEx 
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costuma nestas ocasiões estabelecer uma OM da cidade como Base e Aeródromo 

de Campanha e um campo de futebol como ZPH. Nesta situação exposta, não é 

possível aproximar e pousar em segurança em situações IMC. Para resolver esta 

questão, o exército norte americano há muitos anos desenvolveu um Procedimento 

Operacional de GPS para aproximação em IMC. Este procedimento é utilizado 

somente em casos de emergência, e pode ser confeccionado pelos próprios 

militares da unidade aérea.  

Para a confecção destes procedimentos, devem ser utilizados mapas 

atualizados do terreno com informações dos obstáculos. 

De maneira bastante objetiva, o manual TC 1-211 AIRCREW TRAINING 

MANUAL UTILITY HELICOPTER, UH-1H/V SERIES, traz a seguinte descrição das 

etapas para a confecção do procedimento, conforme tradução deste autor: 

1. Selecionar uma área de pouso adequada e livre de obstáculos. 

2. Identificar o Segmento de Aproximação Final. Para isso, determinar 

primeiramente o Ponto de Aproximação Perdida (MAP) e o Fixo de Aproximação 

Final (FAF), que pode ser uma coordenada GPS, à 3 nm do MAP e com 

comprimento de 10 nm. 

3. Determinar o Fixo de Espera da Aproximação Perdida (MAHF). Este 

ponto será balizado por uma coordenada geográfica, à 7.5 nm do MAP e cada perna 

não ultrapassa 3 nm. 

Para determinar a altitude do MAHF, usar a seguinte fórmula: 

MAHF= Altitude do maior obstáculo em um raio de 10 nm + 1000 ft 

4. Identificar o Segmento de Aproximação Perdida. Este deve se iniciar 

no MAP e terminar no MAHF. O ideal é que este segmento tenha uma direção direta 

para o MAFH. 

5. Identificar o Segmento de Aproximação Intermediário (IF). Ele se inicia 

no IF e termina no FAF, à uma distância deste de 5 nm. 

6. Identificar o Segmento de Aproximação Inicial (IAF), iniciando no IAF e 

terminando no IF, à uma distância de 10 nm do IF. 

7. Determinar a Altitude Mínima de Segurança (MSA) para a área de 

pouso, através da seguinte fórmula: 

MSA=Altitude do maior obstáculo em um raio de 30 nm + 1000 ft. 

8. Criar o diagrama do procedimento, ilustrando todo o perfil de voo, seja 

por computador ou à mão. Incluir ainda os avisos: “Para treinamento VFR” e “Uso 
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apenas em Emergência” . O diagrama finalizado têm como modelo o apresentado no 

manual supracitado: 

 

 
FIGURA 11: Procedimento de Aproximação por GPS 
para Aeronaves em IMC. 
Fonte:  TC 1-211. 

 

9. Realização do voo de Check. Por último, é realizado um voo para 

testar o procedimento, em condições VMC. Este voo deve confirmar os dados 

levantados dos Pontos Fixos (IAF,IF,FAF,MAF e MAHF), Obstáculos, Eixo de 

Aproximação, Altitudes (MDA,FAF,IF,IAF,MSA/padrão de espera. 

 
Uma vez testado pelos pilotos, o Plano deverá ser aprovado pelo Escalão 

Superior. 

 
3.5 RESULTADOS OBTIDOS NO QUESTIONÁRIO 
 

Conforme levantamento feito entre os tripulantes (pilotos e mecânicos de voo) 

da Aeronave AS 365K2, pertencentes à 1a EHEG do 2o BAvEx, foi verificado que de 

acordo com a 1a pergunta do questionário, 89.5% dos militares já realizaram uma 

missão de infiltração aeromóvel em ambiente urbano. Destes militares, observa-se 

na 2a pergunta que a maioria, 84,2%,  já realizou estas missão em um contexto de 

missão real, em Garantia da Lei e da Ordem ou de Apoio à Segurança Pública. 

Ainda analisando o perfil dos militares questionados, a maioria já realizou esta 

missão empregando o OVN, o que confirma a importância desta técnica de voo e o 
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seu crescente emprego nas últimas missões realizadas. 

No que se refere ao planejamento da missão com uso do OVN, o item julgado 

como mais importante foi: Determinar o peso de decolagem e autonomia de voo, 

seguido da análise do Mapa de Risco, Meteorologia, Informações sobre Elm hostis e 

Reconhecimento prévio do local de pouso. 

A maioria dos militares relatou na 5a pergunta ter dificuldade de obter 

informações essenciais ao voo durante o planejamento da missão. Na 6a pergunta, 

relataram que a maior dificuldade é obter informações sobre o local de pouso, 

seguido por informações de atuação de Elm hostis e o número de passageiros. Vê-

se necessário um estudo mais detalhado sobre o local de pouso, como condições do 

solo, se há obstáculos, entre  outros. 

Na 7a pergunta, a maioria dos militares afirmou que a maior dificuldade na 

realização desta missão são os obstáculos característicos dos grandes centros 

urbanos, como antenas, fios, entre outros.  

A 8a pergunta buscou identificar se haveria algum sistema ou equipamento 

que poderia ser instalado na aeronave e que permitiria cumprir a missão com mais 

segurança e eficiência, segundo 42.1% dos entrevistados, poderia ser adquirido um 

novo Eqp OVN. Outras respostas tiveram uma expressiva porcentagem, e as 

respostas foram as seguintes: Tanque Auto Selante, Barca da aeronave blindada, 

OVN com um ângulo de visão maior, e um Eqp de Visão Termal. Apesar de não 

especificarem nenhum equipamento que poderia ser substituído, esta resposta dá 

um sinal de que o equipamento está ficando antigo e que pode estar com uma 

tecnologia defasada em relação à outros equipamentos no mercado. 

Sobre as fases do voo mais críticas para a missão de infiltração noturna em 

ambiente urbano, 47.4% afirmaram que a aproximação da aeronave é a fase mais 

crítica e que exige maior cuidado e atenção da tripulação. Em seguida, aparece a 

manobra de Pouso, com 21.1% das respostas, devido principalmente às condições 

dos locais de pouso que normalmente não são conhecidas e podem apresentar 

obstáculos à aeronave. A 3a resposta mais votada é o momento do desembarque da 

tropa, que pode levar à muitas ocorrências, como torção e fraturas nas pernas dos 

militares que desembarcam da aeronave, e ainda mais grave, militares desatentos 

que se deslocam para a retaguarda da aeronave, próximos ao Rotor de Cauda.  

Sobre o armamento utilizado atualmente na aeronave durante o cumprimento 

da missão de infiltração aeromóvel, cerca de 52.6% dos militares afirmam que a 
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utilização da Mtr MAG 7.62mm e a Pistola 9mm não são suficientes para a 

segurança da aeronave e tripulação. Esta resposta mostra que a segurança da 

tripulação para o cumprimento da missão é deficiente no que se refere à sua 

proteção utilizando o seu armamento de dotação. 

Sobre a proteção balística da aeronave, 94.7% dos entrevistados afirmam 

que o piso balístico e o colete individual não garantem a segurança dos tripulantes. 

Esta resposta mostra uma deficiência da aeronave na proteção da tripulação para o 

cumprimento desta missão. 

Quando questionados sobre a atual doutrina da AvEx sobre a realização 

desta manobra, 52.6% concordam que a doutrina atual que regula o cumprimento 

desta manobra não está adequada e precisa ser atualizada e revisada. Esta 

resposta mostra que ainda não há uma confiança das tripulações sobre o que está 

previsto para o assunto e que a doutrina atual pode ser discutida e atualizada. 

 
3.6 ENTREVISTA COM MILITAR ESPECIALISTA 

 
 Foi realizada uma entrevista, em 21 de agosto de 2018, às 21:30 h, no Rio de 

Janeiro-RJ, com o Cap Cav YURI OLIVEIRA FIGUEIRA (Idt Mil 010062765-2), Piloto 

Instrutor de Voo na aeronave AS365K2, servindo no 2° BAvEx. 

A primeira pergunta foi: Você já participou com a aeronave modernizada AS 

365K2 em operação de infiltração aeromóvel em ambiente urbano com emprego do 

OVN? A resposta foi: "Sim, a mais recente foi realizada na Operação Furacão, no 

Rio de Janeiro-RJ.” 

A segunda pergunta foi: Você acredita que as características e limitações da 

aeronave possibilitam realizar uma infiltração em área urbana de forma segura e 

eficiente? A resposta foi: “ Não. Por exemplo, recentemente houve um estudo que 

comprometeu a utilização do guincho da aeronave para a realização da técnica de 

fast rope, que é a principal forma de desembarque de tropa em área urbana. Seria 

necessário instalar uma barra lateral para a realização do fast rope, similar ao 

sistema da aeronave EC225M.” 

No tocante à blindagem e armamento da aeronave e da tripulação, foi 

perguntado: Você se sentiu seguro ao cumprir esta missão com esta aeronave? A 

resposta foi: "Não. A blindagem não garante a segurança da aeronave e da 

tripulação, uma sugestão seria levar placas de kevlar para algum Batalhão Logístico 
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(B Log) e cortar as placas no formato da carenagem para complementar a 

blindagem do piso balístico. A metralhadora lateral não é adequada, levando em 

conta as considerações civis e as atuais regras de engajamento. O mais adequado 

seria um armamento de precisão, mas mesmo o fuzil das equipes de caçadores 

carecem de precisão devido ao vento do rotor principal." 

A quarta pergunta foi: Quais as principais dificuldades de se operar com esta 

aeronave para cumprir esta missão? A resposta foi: "A falta de blindagem. Outra 

dificuldade ocorre no planejamento da missão, os militares em comando nas 

operações não estão levando em consideração as condições meteorológicas para a 

infiltração. Em uma noite clara, ou com camada de nuvens, a silhueta da aeronave 

se projeta na abóboda celeste e torna a aeronave um alvo fácil.” 

A quinta pergunta foi: Você considera que as normas e manuais da AvEx 

sobre as técnicas de voo e emprego do OVN são suficientes para orientar o 

cumprimento desta missão com eficiência e segurança? A resposta foi: "Não, há 

uma Diretriz Operacional da AvEx determinando o perfil de voo de 1500ft e 80Kt 

para o voo em área urbana, mas este perfil de voo não atende à demanda das 

tropas de superfície, além de contrariar as normas da aviação geral e comprometer 

as operações de aeroportos localizados nas cidades. Além disso, é preciso rever as 

normas de engajamento, e confirmar se elas não estão em contradição com as 

normas do Ministério Público Militar (MPM), pois conforme a Recomendação Nr 002, 

de 25 de junho de 2018, as operações aéreas não podem ter a iniciativa de realizar 

ataques verticais, salvo a hipótese de que a aeronave está sendo objeto de ataque 

ou na hipótese de legítima defesa e no estritamente necessário para a efetivação 

desta defesa, e o tiro automático deve ser evitado ao máximo.” 

A sexta pergunta foi: Para cumprir esta missão de infiltração aeromóvel, há 

alguma técnica de voo (OVN) que poderia ser implementada ou revista de alguma 

maneira, para cumprir a missão com mais segurança e eficiência? A resposta foi: 

"Sim. Nos voos OVN, há uma grande possibilidade de entrada inadvertida em IMC, 

por isso é necessário realizar estudos de forma a garantir mais segurança para as 

tripulações enfrentarem esta situação, além disso, há poucas tripulações habilitadas 

para o voo IFR. O ideal é que tripulações sejam habilitadas tanto no voo OVN como 

no voo IFR.” 

A última pergunta da entrevista abria a possibilidade de o entrevistado 

compartilhar suas experiências sobre o cumprimento desta manobra, nesta 
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oportunidade, o Cap Figueira afirmou que na última missão de infiltração aeromóvel 

realizada na cidade de São Gonçalo-RJ, a aeronave foi alvo de diversos disparos 

vindos de diferentes posições na localidade e que foi necessário realizar manobras 

evasivas para sair da área e abortar a missão. Fruto desta experiência, as missões 

de infiltração seguintes deixaram de ser planejadas com o local de pouso em áreas 

habitadas, e sim em regiões de mata próximas aos bairros, pois estes locais de 

pouso não permitem a visada direta dos elementos hostis e o local escuro permite 

identificar a direção dos disparos. Quando é realizado o pouso em área densamente 

habitada, como nas favelas, é impossível confirmar de onde vem os disparos. 

Afirmou que as principais tropas a serem infiltradas em ambientes urbanos são 

elementos de forças especiais e equipes de caçadores. Ressaltou a importância de 

ter a presença de tropa de superfície na Área de Operações para fixar os elementos 

hostis durante a aproximação e pouso. Se não houver tropa na superfície, o pouso 

seria comprometido, talvez empregar outra aeronave para fixar o inimigo com 

armamento de precisão durante a aproximação da aeronave que realiza o 

desembarque de tropa.  

	
 

4. CONCLUSÃO 
 

Para responder os objetivos propostos nesta pesquisa, o primeiro passo foi 

verificar a doutrina atual e as características do emprego da aeronave em missões 

de infiltração aeromóvel nas grandes cidades, buscando levantar as capacidades 

necessárias e as limitações que a missão impõe, de forma a comparar com as 

possibilidades e características da aeronave. Assim, foi concluído por este autor que 

a melhor aeronave para cumprir esta missão seria uma aeronave de médio porte, 

bimotor, com capacidade IFR e OVN, que permita o transporte de pequenas frações, 

cause pouco dano colateral nas construções, possua uma blindagem que ofereça 

proteção à tripulação e aos seus componentes sensíveis, pouco ruído e dimensões 

que permitam o pouso em áreas confinadas. Nestes quesitos, conclui-se que a 

aeronave atende parcialmente estas questões levantadas, e é adequada ao 

cumprimento da missão de infiltração aeromóvel em ambiente urbano, entretanto, 

apresenta restrições ao seu emprego, em função dos itens que são abordados 

abaixo. 
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As dimensões da aeronave não mudaram na versão modernizada, assim, 

esta questão não interfere na missão. A aeronave AS365K2 não é tão grande 

quanto outras aeronaves da AvEx, como o EC225M, transporta mais militares que o 

Fennec, é bimotor, possui capacidade OVN e IFR, e não causa tanto dano colateral 

pelo “down wash”  do seu rotor. 

A instalação de corta fio auxilia muito no voo em ambiente urbano, uma vez 

que existem muitos cabos de energia nas cidades que podem danificar a aeronave, 

e nos casos de cabos de media/alta tensão, causar acidentes. 

A mudança no Fenestron da aeronave, apesar de reduzir o ruído, não é 

significante no sentido de trazer mais sigilo às operações, mas causa menos 

desconforto na população civil próximas ao aeródromo. 

Maior potência do motor permite transportar mais militares, dá mais 

segurança ao voo nas fases mais críticas (decolagem e pouso), ao oferecer uma 

reserva de potência. O modo HIPSARM, dentro de uma exigência maior do regime 

do motor, permite realizar manobras de pairado por mais tempo que a versão antiga, 

e se mostra uma importante ferramenta para uma possível realizaçãoo de manobra 

de fast rope ou rapel fora do efeito solo. 

Um ponto fraco verificado na aeronave para o cumprimento da missão é a 

sua blindagem e vulnerabilidade aos disparos de arma de fogo. A blindagem da 

aeronave consiste apenas em placas de Kevlar instaladas no piso da aeronave, e 

não garantem a proteção da tripulação no caso de disparos que incidam pela lateral 

da aeronave ou através do plexiglass. Além disso, o emprego restrito de armas 

automáticas nas grandes cidades não oferece a segurança ideal para a tripulação, 

frente às ameaças presentes em grandes centros urbanos brasileiros. 

O emprego do voo OVN trouxe grande operacionalidade, porém a aeronave 

não tem muitas ferramentas e instrumentos que auxiliam no voo noturno, por isso 

precisa empregar de forma adequada as técnicas de voo. Este autor concluiu que os 

Manuais de Campanha da AvEx devem ser atualizados com mais considerações 

sobre as Operações noturnas e com o emprego do OVN. Observa-se por meio do 

questionário aplicado que o voo OVN garante o efeito surpresa nas operações e 

oferece maior segurança à tripulação, reduzindo a exposição da aeronave ao 

armamento inimigo.  

Foi verificado durante a pesquisa que há algumas questões sobre o voo OVN 

que estão em conflito com a experiência dos tripulantes nas missões, como a 
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padronização de procedimentos sobre o momento ideal para a configuração do voo 

OVN quando em voo nas grandes cidades. Além disso, verificou-se que a AvEx não 

prevê um procedimento para aproximação da aeronave em segurança quando 

ocorre uma entrada inadvertida em IMC em local onde não há auxílio por 

instrumentos.  
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ANEXO	-	SOLUÇÃO	PRÁTICA	DE	ARTIGO	CIENTÍFICO	2018	
 

Título do Trabalho: Emprego da aeronave AS365K2 em Operações de Infiltração em 

Ambiente Urbano: Técnicas de Voo e Emprego do OVN. 
 

Autor: Cap Cav JORGE LUIZ SCHIEL GIGOLOTTI.  
Ano: 2018. 

 

Proposta de inclusão de item ao Manual de Manobras OVN da aeronave AS 365K2. 

 
 

EXÉRCITO	BRASILEIRO	
CAVEX	

MANUAL	DE	MANOBRAS	OVN	–	AS365K2	
 

26	–	PROCEDIMENTO	DE	APROXIMAÇÃO	EM	CONDIÇÕES	IMC,	EM	LOCAL	SEM	
AUXÍLIO	DE	INSTRUMENTOS	DE	NAVEGAÇÃO	
 
1. OBJETIVO 

Permitir a aproximação em segurança da aeronave que entrar de forma 

inadvertida em IMC, em locais onde não há aeródromo com instrumentos de 

navegação. 

 

2. PROCEDIMENTOS 
a. Selecionar uma área de pouso adequada e livre de obstáculos. 

b. Identificar o Segmento de Aproximação Final. Para isso, determinar 

primeiramente o Ponto de Aproximação Perdida (MAP) e o Fixo de Aproximação 

Final (FAF), que pode ser uma coordenada GPS, à 3 nm do MAP e com 

comprimento de 10 nm. 

c. Determinar o Fixo de Espera da Aproximação Perdida (MAHF). Este 

ponto será balizado por uma coordenada geográfica, à 7.5 nm do MAP e cada perna 

não ultrapassa 3 nm. 

Para determinar a altitude do MAHF, usar a seguinte fórmula: 

MAHF= Altitude do maior obstáculo em um raio de 10 nm + 1000 ft 

d. Identificar o Segmento de Aproximação Perdida. Este deve se iniciar 

no MAP e terminar no MAHF. O ideal é que este segmento tenha uma direção direta 

para o MAFH. 
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e. Identificar o Segmento de Aproximação Intermediário (IF). Ele se inicia 

no IF e termina no FAF, à uma distância deste de 5 nm. 

f. Identificar o Segmento de Aproximação Inicial (IAF), iniciando no IAF e 

terminando no IF, à uma distância de 10 nm do IF. 

g. Determinar a Altitude Mínima de Segurança (MSA) para a área de 

pouso, através da seguinte fórmula: 

MSA=Altitude do maior obstáculo em um raio de 30 nm + 1000 ft. 

h. Criar o diagrama do procedimento, ilustrando todo o perfil de voo, seja 

por computador ou à mão. Incluir ainda os avisos: “Para treinamento VFR” e “Uso 

apenas em Emergência” . O diagrama finalizado têm como modelo o apresentado no 

manual supracitado: 

 

 
FIGURA 01: Procedimento de Aproximação por GPS para Aeronaves em 

IMC. 
Fonte:  TC 1-211. 
 

i. Realização do voo de Check. Por último, é realizado um voo para 

testar o procedimento, em condições VMC. Este voo deve confirmar os dados 

levantados dos Pontos Fixos (IAF,IF,FAF,MAF e MAHF), Obstáculos, Eixo de 

Aproximação, Altitudes (MDA,FAF,IF,IAF,MSA/padrão de espera. 

Uma vez testado pelos pilotos, o Plano deverá ser aprovado pelo Escalão 

Superior. 

	


