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RESUMO 
Este estudo apresenta o emprego da aeronave H225M Jaguar, da Aviação do Exército Brasileiro, em 
proveito às Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano, focando na função de 
combate movimento e manobra. Inicialmente, foram abordados conceitos básicos de Operações de 
Garantia da Lei e da Ordem e as características, possibilidades e limitações da Aviação do Exército, 
conhecimentos estes de fundamental importância para o entendimento deste artigo. Em seguida, foi 
apresentada a aeronave Jaguar propriamente dita, descrevendo suas capacidades e limitações úteis 
em operações de GLO. A finalidade deste trabalho é apresentar formas de emprego eficientes deste 
nobre vetor aéreo, explorando ao máximo suas modernas capacidades, sabendo-se de suas limitações 
e eventuais efeitos colaterais, em um contexto de Operações de Garantia da Lei e da Ordem em 
ambiente urbano, evitando-se assim, o mal uso e/ou subemprego da aeronave. Este artigo foi 
desenvolvido no período de novembro de 2017 a setembro de 2018, por intermédio de pesquisa 
bibliográfica e documental, além da experiência do próprio autor. 
 
Palavras-chave: Operações de Garantia da Lei e da Ordem, Aviação do Exército, Aeronave Jaguar, 
operações em ambiente urbano, emprego de aeronave. 
 
ABSTRACT 
This study presents the use of H225M Jaguar aircraft, of Brazilian Army Aviation, in favor of Law 
Enforcement Operations in an urban environment, focusing on the movement and maneuver warfighting 
function. Initially, basic concepts of Law Enforcement Operations and the characteristics, possibilities 
and limitations of Army Aviation were discussed, which are fundamental knowledge for understanding 
this article.  Then was presented the Jaguar aircraft itself, describing its capabilities and limitations that 
are useful in the mentioned operation. The purpose of this paper is to present efficient forms of 
deployment of this noble air vector, using the maximum of its modern capabilities, aware of its limitations 
and possible side effects, in a context of Law Enforcement Operations in an urban environment, 
preventing the misuse of the aircraft. This article was developed from November 2017 to September 
2018, through bibliographic and documentary research, in addition to the author’s own experience. 

 
Keywords: Law and Order Assurance Operations, Army Aviation, Jaguar Aircraft, Urban Operations, 
employment of aircraft. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, com o aumento constante da criminalidade em todo o país, e da 

dificuldade dos Órgãos de Segurança Pública em conseguirem conter esse avanço, 

tem sido comum o emprego das Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem (GLO). 

Essas operações GLO normalmente tem ocorrido em grandes centros urbanos 

de nosso país. Como exemplo, apenas nos últimos anos, podemos citar a pacificação 

dos Complexos da Penha e do Alemão no Rio de Janeiro, de 2013 a 2015, a 

pacificação do Complexo da Maré no Rio de Janeiro, em 2016, a revolta de 

presidiários em Natal, no final de 2016 e início de 2017, greve da Polícia Militar em 

Vitória, em 2017, e as atuais operações no Rio de Janeiro no presente ano. Somam-

se a essas operações, o apoio das Forças Armadas à segurança de grandes eventos, 

como a Copa do Mundo em 2014, e os Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Nesse contexto, a Aviação do Exército (AvEx) tem sido constantemente 

empregada, de forma a aumentar a capacidade operacional da Força Terrestre, como 

seu vetor aéreo, indo de encontro ao que prevê as Instruções Provisórias 85-1, 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, de 2002: 

“A Aviação do Exército (Av Ex), como fator multiplicador do poder de combate 
da F Ter, constitui-se em elemento indispensável na atuação contra as F Adv. 
Suas características de flexibilidade, potência de fogo, sistema de 
comunicações amplo e flexível e mobilidade, associadas à capacidade de 
dissuasão, permitem seu emprego múltiplo nas operações de GLO.” 
(BRASIL, 2002, p. 9-12) 
 

A aeronave H225M Jaguar é o modelo mais moderno e recente adquirido pela 

AvEx. Esta aeronave participou de todas as operações já citadas nesta introdução. 

Fruto de um contrato realizado pelo Ministério da Defesa, a primeira unidade foi 

recebida pelo 1º Batalhão de Aviação do Exército (1º BAvEx), sediado em Taubaté – 

SP, no início de 2011. Por ser um modelo relativamente novo, o Exército Brasileiro, 

de maneira geral, ainda não conhece totalmente suas capacidades e características. 

Dessa forma, torna-se importante saber como planejar o emprego deste vetor 

aéreo, conhecendo suas possibilidades e limitações, neste atual contexto de 

Operações GLO em ambiente urbano, contribuindo para o sucesso das missões, ao 

se utilizar corretamente seus recursos.  

1.1 PROBLEMA  
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Ciente do emprego constante da Aviação do Exército em Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem nos últimos anos, mencionado na introdução deste trabalho, e do 

não conhecimento de todas as características e capacidades da aeronave H225M 

Jaguar por parte de militares não especialistas em aviação do Exército Brasileiro, 

podemos elencar o seguinte problema: 

Em que medida a aeronave Jaguar pode ser utilizada sob a ótica da função de 

combate movimento e manobra nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem em 

ambiente urbano? 

Para responder a esse problema, este trabalho foi dividido em uma introdução, 

apresentando os problemas, objetivos e justificativas; metodologia; Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem; organização, missão, possibilidades e limitações da 

Aviação do Exército; a aeronave H225M Jaguar; emprego da aeronave Jaguar em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano; e uma conclusão. 

1.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o emprego da aeronave H225M 

Jaguar, da Aviação do Exército, em proveito às Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem em ambiente urbano, de forma eficiente, focando na função de combate 

movimento e manobra. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Descrever o conceito de Operações de Garantia da Lei e da Ordem; 

b) Descrever as características, possibilidades e limitações da Aviação do 

Exército; 

c) Identificar as capacidades e limitações da aeronave H225M Jaguar; e 

d) Descrever os cuidados a serem tomados ao realizar o planejamento do 

emprego da aeronave Jaguar, devido às suas peculiaridades. 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

Conforme já abordado neste artigo científico, o emprego da AvEx em Operações 

GLO em ambiente urbano tem sido bastante comum nos dias atuais. Cabe, nesse 



3 

 

contexto, citar o que diz o Manual de Campanha EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da 

Força Terrestre, de 2014: 

“O emprego dos vetores aéreos orgânicos da F Ter acarreta custos 
elevados em recursos materiais e capital humano. Isso implica o uso 
seletivo desses meios, no qual os efeitos produzidos por eles devem ser 
sempre significativos e compensadores.” (BRASIL, 2014, p. 2-2, grifo nosso) 

Ou seja, deve-se conhecer a forma de emprego mais eficaz do vetor aéreo 

utilizado para cada tipo de missão, evitando-se desperdícios de recursos e/ou 

subemprego. 

É importante ressaltar que, um acidente ou incidente aeronáutico envolvendo 

aeronave das Forças Armadas, via de regra, causará grande repercussão nos órgãos 

de imprensa e nas mídias sociais. Como exemplos disso, temos o acidente com o 

caça da Marinha do Brasil, em 26 de julho de 2016, que se chocou com o mar, em 

Saquarema, e o caça F5, da Força Aérea Brasileira, que colidiu com o solo, em 2018, 

próximo à Base Aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro. No que se refere a incidente, 

em abril de 2018, um helicóptero Seahawk, da Marinha do Brasil, destelhou três 

imóveis civis, na localidade de Miracema, Rio de Janeiro, ao tentar pousar em uma 

escola municipal para atividades cívicas. Apesar de não haver vítimas, o caso teve 

grande repercussão local, gerou gastos para a Força relativos às despesas de 

manutenção, além de manchar o nome da instituição. As chances de se ocorrer um 

acidente ou incidente aeronáutico são maiores, caso os planejadores da missão aérea 

desconheçam as peculiaridades do vetor aéreo que empregarão. 

Salienta-se o fato de a aeronave Jaguar ser o modelo mais recente adquirido 

pela AvEx, e por esse motivo, ser o modelo menos conhecido pela Força Terrestre, 

de maneira geral. As Instruções Provisórias IP 1-1 Emprego da Aviação do Exército, 

de 2000, não possui em seu “Anexo B – Características dos helicópteros e 

armamentos de uso nas Forças Armadas”, a descrição da aeronave Jaguar, por ser 

um documento anterior à aquisição da aeronave. É imperativo que o usuário do vetor 

aéreo conheça as características operativas do aparelho, de forma a empregá-lo da 

maneira correta, conforme muito bem explica o Manual de Campanha EB20-MC-

10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre: 

“As características operativas das aeronaves têm papel significativo no 
planejamento, particularmente no que concerne, entre outros, à autonomia, 
aos equipamentos de combate, à capacidade de transporte, ao programa de 
manutenção e à disponibilidade orgânica. Estes fatores podem ditar 
restrições ao emprego.” (BRASIL, 2014, p. 3-7, grifo nosso) 
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Este trabalho visa servir de auxílio para o planejamento do emprego da aeronave 

Jaguar em Operações GLO em ambiente urbano de forma eficiente e segura, ao citar 

suas características, possibilidades e limitações para esses tipos de operações, sob 

a ótica da função de combate movimento e manobra. 

O presente estudo pretende ainda servir como pressuposto teórico para outros 

estudos que sigam nesta mesma linha de pesquisa, além de ser uma forma de ampliar 

conhecimentos, em todos os níveis, sobre as possibilidades e limitações no emprego 

de aeronaves em missões de GLO. Desta forma, valendo-se do vetor aéreo, obter 

uma eficácia desejável nesse tipo de operação em ambiente urbano. 

2 METODOLOGIA 

Para formular uma possível solução para o problema apresentado, elaborou-se 

esta pesquisa aplicada, com uma abordagem qualitativa do problema, classificada, 

quanto aos seus objetivos gerais, de descritiva. 

Foi conduzida por meio de pesquisa bibliográfica e documental, de fontes 

nacionais e estrangeiras, além da própria experiência do autor, tendo participado de 

Operações GLO como integrante da AvEx ao longo de cinco anos, e piloto da 

aeronave Jaguar. 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

O trabalho foi iniciado apresentando-se conceitos básicos sobre Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, fundamentais para o entendimento da formulação da 

solução do problema. Para isso, foram revistas as legislações nacionais pertinentes 

na esfera federal, sejam civis ou militares, que abordem o assunto. 

Após serem revistos os conceitos sobre Operações de GLO, foi feita uma revisão 

da literatura referente à Aviação do Exército (AvEx), para que, de igual maneira, sejam 

apresentados conceitos básicos, como missão, possibilidades e limitações da AvEx 

em um contexto de Operações de GLO, que também serão importantes para o 

entendimento desta pesquisa. Para isso, foram utilizadas as documentações e 

manuais do Exército Brasileiro e da Aviação do Exército. 

Em seguida, foi apresentada a aeronave H225M Jaguar, descrevendo suas 

características, capacidades e limitações, com um enfoque que o autor julgou mais 

importante para a posterior explicação sobre a aplicabilidade em uma Operação de 

GLO. Foram revistos os manuais e documentações técnicas da Aviação do Exército, 
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e manuais e documentações estrangeiras, quais sejam, do fabricante do modelo, e 

dos fabricantes dos diversos equipamentos e sistemas a bordo da aeronave. Esta é 

uma parte fundamental do trabalho, pois muitas dessas capacidades são exclusivas 

do modelo em estudo, no âmbito das aeronaves da AvEx. 

Por fim, após ser revisto todo o embasamento teórico necessário, foi 

apresentada a solução do problema, revisando, para isso, as bibliografias e 

documentações nacionais pertinentes, do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro, 

da Aviação do Exército, e outros trabalhos científicos e publicações, além de 

literaturas estrangeiras, particularmente da Força Aérea e da Aviação do Exército 

Norte Americano. 

Foram utilizadas as palavras-chave Operações GLO, Aviação do Exército, 

Aeronave Jaguar, operações em ambiente urbano, emprego de aeronave, Aviation, 

Urban Operations. 

a. Critérios de Inclusão: 

- Estudos e publicações em português e em inglês relacionadas a Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem; 

- Publicações em português relacionadas à Aviação do Exército; 

- Estudos e publicações em português e inglês relacionadas à aeronave Jaguar; 

e 

- Relatórios finais de missão, e relatórios de prevenção, em português, do 

Comando de Aviação do Exército e do 1º Batalhão de Aviação do Exército, referentes 

a Operações de GLO, a partir do ano de 2012. 

 b. Critérios de Exclusão 

- Estudos e publicações que abordem operações convencionais; e 

- Estudos e publicações que abordem de forma exclusiva as demais aeronaves 

da AvEx. 

2.2 COLETA DE DADOS 

De forma a elucidar o problema, foi realizada uma coleta de dados por meio de 

pesquisa bibliográfica, documental, e da experiência do próprio autor, piloto da 

Aviação do Exército desde 2013, habilitado no modelo H225M em 2015, tendo 

participado, ao longo desses anos, de diversas Operações GLO em que a AvEx estava 

enquadrada. 
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Como bibliografia estrangeira, destacam-se os manuais norte americanos FM 1-

100 Army Aviation Operations, do US Army, e o FM 3-06.1 Aviation Urban Operaions, 

da USAF, que descrevem o emprego da aviação militar daquele país em ambiente 

urbano. Além disso, foram consultados os manuais do fabricante da aeronave, 

produzidos pela Airbus, e de seus diversos equipamentos a bordo. 

As principais bibliografias nacionais dizem respeito aos manuais da Aviação do 

Exército, ao manual do Exército Brasileiro EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força 

Terrestre, ao manual de manobras da aeronave Jaguar, do 1º BAvEx, além de artigos 

científicos e publicações ligadas ao tema. 

As documentações consultadas dizem respeito aos Relatórios Finais de Missão 

e aos Relatórios de Prevenção, pertinentes a missões em Operações de GLO do 

Comando de Aviação do Exército e OMAvEx vinculadas, além do caderno de lições 

aprendidas, de 2016, compilado pelo Exército Brasileiro. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram abordados, a fim de elucidar o problema, conceitos sobre Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, características, capacidades e limitações da Aviação do 

Exército, bem como as características e capacidades da aeronave H225M Jaguar. Por 

fim, foram elencadas particularidades e formas de emprego do referido vetor aéreo 

em um contexto de Operações de GLO em ambiente urbano. 

3.1 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

3.1.1 Premissas básicas sobre GLO 

Segundo o Glossário das Forças Armadas, Garantia da Lei e da Ordem consiste 

na atuação coordenada das Forças Armadas e dos Órgãos de Segurança Pública na 

garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, 

possui caráter excepcional, episódico e temporário. Ocorrerá de acordo com as 

diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os 

instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. A decisão presidencial para o emprego das Forças Armadas 

nessa situação poderá ocorrer diretamente por sua própria iniciativa ou por solicitação 

dos chefes dos outros poderes constitucionais, representados pelos Presidentes do 

Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados 

(BRASIL, 2015, p. 129). Diz ainda, que a Operação de Garantia da Lei e da Ordem 
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deve ser empregada “em situações de esgotamento dos instrumentos para isso 

previstos no Art. 144 da Constituição ou em outras que se presuma possível a 

perturbação da ordem (Art. 3º, 4º e 5º do Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001)” 

(BRASIL, 2015, p. 192). 

Cabe aqui, destacar o que diz o Art. 144 da Constituição: 

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I. polícia federal; 
II. polícia rodoviária federal; 
III. polícia ferroviária federal; 
IV. polícias civis; 
V. polícias militares e corpos de bombeiros militares.” (BRASIL, 1988, p. 107) 

Além disso, o Art 5º do Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001 afirma que: 

“Art. 5º.  O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, que 
deverá ser episódico, em área previamente definida e ter a menor duração 
possível, abrange, ademais da hipótese objeto dos Arts. 3º e 4º, outras em 
que se presuma ser possível a perturbação da ordem, tais como as 
relativas a eventos oficiais ou públicos, particularmente os que contem 
com a participação de Chefe de Estado, ou de Governo, estrangeiro, e à 
realização de pleitos eleitorais, nesse caso quando solicitado.” (BRASIL, 
2001, grifo nosso) 

3.1.2 Conceitos básicos sobre Operações de GLO 

Para que se possa entender melhor todas as premissas supracitadas, serão 

apresentados alguns conceitos básicos, retirados das IP 85-1, Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem, do Estado Maior do Exército (EME), de 2002. 

3.1.2.1 Segurança Integrada (Seg Intg) 

Expressão usada nos planejamentos de GLO da F Ter, com o objetivo de 

estimular e caracterizar uma maior participação e integração de todos os setores 

envolvidos. 

3.1.2.2 Força Adversa (F Adv) 

São segmentos autônomos ou infiltrados em movimentos sociais, entidades, 

instituições e/ou organizações não-governamentais, que comprometem a ordem 

pública ou até mesmo a ordem interna do país, utilizando procedimentos ilegais. 

3.1.2.3 Ordem Pública 

Situação de tranquilidade e normalidade que o Estado assegura, ou deve 

assegurar, às instituições e aos membros da sociedade, consoante às normas 

jurídicas legalmente estabelecidas. 
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3.1.2.4 Ordem Interna 

Situação em que as instituições públicas exercem as atividades que lhe são 

afetas e se inter-relacionam, conforme o definido no ordenamento legal do Estado. 

3.1.2.5 Situação de Normalidade 

Situação na qual os indivíduos, grupos sociais e a Nação sentem-se seguros 

para concretizar suas aspirações, interesses e objetivos, porque o Estado, em seu 

sentido mais amplo, mantém a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. As F Adv podem estar atuantes, sem, entretanto, ameaçar a estabilidade 

institucional do País. No plano legal, caracteriza-se pela plena vigência das garantias 

individuais e pela não utilização das salvaguardas constitucionais. Nesta situação, a 

ação da F Ter pode ser determinada, caso se caracterize o comprometimento da 

ordem pública. 

3.1.2.6 Situação de Não-Normalidade 

Situação na qual as F Adv, de forma potencial ou real, comprometem 

gravemente a ordem pública, chegando a ameaçar, ainda que potencialmente, a 

estabilidade institucional, a integridade e a soberania nacionais acarretando grave 

comprometimento da ordem pública, comprometimento da ordem interna ou o grave 

comprometimento da ordem interna. No plano legal, caracteriza-se pela decretação 

das salvaguardas constitucionais, a intervenção federal, o estado de defesa ou o 

estado de sítio. 

3.1.2.7 Comprometimento da Ordem Pública 

Situação em que os órgãos de segurança pública não se mostram capazes de 

se contraporem, com eficácia, às F Adv que ameaçam a integridade das pessoas e 

do patrimônio e o pleno exercício do estado de direito, sem caracterizar ameaça à 

estabilidade institucional. 

3.1.2.8 Grave Comprometimento da ordem Pública 

Situação em que a ação das F Adv, por sua natureza, origem, amplitude e vulto 

representa ameaça potencial à estabilidade institucional da Nação. 

3.1.2.9 Comprometimento da Ordem Interna 

Situação em que a ação das F Adv, por sua natureza, origem, amplitude e vulto 

representa ameaça de grave e iminente instabilidade institucional. 
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3.1.2.10 Grave Comprometimento da Ordem Interna 

Situação em que a ação das F Adv, por sua natureza, origem, amplitude e vulto 

representa ameaça à integridade e à soberania nacional. 

3.1.3 Fundamentos das Operações de GLO 

Já citadas algumas premissas e conceitos a cerca de GLO, pode-se agora 

entender alguns fundamentos das ações de Garantia da Lei e da Ordem, também 

retirados das IP 85-1: 

3.1.3.1 Máximo emprego da inteligência 

Nas ações de GLO, o uso da força deve ser restrito ao mínimo absolutamente 

indispensável. Para que isso ocorra, é imprescindível a disponibilidade dos 

conhecimentos necessários sobre as F Adv, sobre o terreno (rural ou urbano) e sobre 

as características da população presente no local da operação. Esses conhecimentos 

devem ser buscados de forma permanente, por meio de adequadas operações de 

inteligência. O emprego de ações em força sem o adequado apoio de inteligência 

fatalmente conduzirá a F Ter à desmoralização, ao antagonismo com a opinião pública 

e ao insucesso. 

3.1.3.2 Limitação do uso da força e das restrições à população 

Na GLO, a execução de ações em força pode vir a ser fator de desgaste para as 

forças legais. Esse desgaste cresce em proporção geométrica com o passar do tempo 

e se alimenta de fatos, desde situações graves, como a morte de inocentes, até a 

execução de medidas simples que afetem a rotina da população. 

A necessidade de evitar o desgaste da força legal impõe a limitação, ao mínimo 

necessário do emprego de ações em força ou que sejam restritivas à população. Tal 

limitação refere-se à intensidade e à amplitude no tempo e no espaço. 

Regras de engajamento específicas serão expedidas para cada operação, 

levando-se em consideração a necessidade das ações a serem realizadas e a 

proporcionalidade do esforço e dos meios a serem empregados. Nesse sentido, deve 

ser considerado o seguinte: 

a) definição de procedimentos para a tropa, abrangendo o maior número de 

situações possíveis; 
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b) proteção a ser dada para a tropa, os poderes constitucionais, os cidadãos e 

as instalações incluídas na missão; e 

c) consolidação dessas regras em documento próprio, com difusão para todos 

os militares e autoridades envolvidos na operação. 

3.1.3.3 Máximo emprego da dissuasão 

O poder de dissuasão deve ser explorado ao máximo visando-se evitar a adoção 

de medidas operativas. Quando estas forem adotadas, a força legal deve procurar 

limitar o uso da força e das restrições à vida normal da população. A dissuasão é 

obtida por meio da utilização do emprego da massa, que fica caracterizado ao se 

atribuir uma ampla superioridade de meios às forças legais em relação às F Adv. 

3.1.3.4 Máximo emprego da comunicação social 

O êxito das ações de GLO depende do apoio da população. O uso adequado e 

intensivo da Comunicação Social, em seu sentido mais abrangente (Operações 

Psicológicas, Relações Públicas e Informações Públicas), é básico para a conquista 

e manutenção do apoio da população, bem como, para desenvolver nela uma atitude 

contrária às F Adv. 

3.1.3.5 Definição da responsabilidade da negociação 

Nas ações de GLO o uso da força deverá ser sempre precedido de negociação, 

com a finalidade de preservar a integridade física de pessoas e/ou bens, bem como 

de preservar a imagem da F Ter. 

3.1.4 Conclusão parcial 

Entende-se, através das premissas básicas apresentadas neste capítulo, que a 

decisão para o emprego das Forças Armadas em ações de GLO é de competência 

exclusiva do Presidente da República, ainda que solicitado por outros poderes 

constitucionais. Entretanto, essas ações não ocorrem exclusivamente em uma 

situação de não-normalidade, podendo acontecerem em situação de normalidade, 

desde que haja um comprometimento da ordem pública, ou que se possa presumir 

uma possível perturbação da ordem, como grandes eventos, oficiais ou públicos, o 

que tem tornado frequente o emprego da Força Terrestre (F Ter) nessas operações. 

O responsável pelo emprego da Aviação do Exército em Op GLO deve se 

preocupar em atender, principalmente, os fundamentos de “Máximo emprego da 
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dissuasão”, através da demonstração de força que suas aeronaves proporcionam, até 

mesmo pela simples presença, “Limitação do uso da força e das restrições à 

população”, em virtude do possível dano colateral advindo do poder de fogo orgânico 

ou embarcado, o que, em áreas habitadas, pode gerar baixas entre civis e 

consequências negativas para a operação, particularmente à imagem da F Ter, e 

“Máximo emprego da inteligência”, de forma a se conhecer a capacidade da ameaça, 

para que assim, possa ser traçado um correto perfil de voo por parte dos pilotos. 

Ainda sobre o emprego da AvEx, o manual EB20-MC10.214, Vetores Aéreos da 

Força Terrestre, do EME, afirma que “nas situações de não guerra, em Território 

Nacional (TN) a F Ter emprega meios aéreos para ampliar as capacidades 

proporcionadas por outros órgãos do Estado e sistemas de defesa” (BRASIL, 2014, p. 

1-2). 

3.2 AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

Com a necessidade cada vez mais atual do emprego militar em frentes não-

lineares, a Aviação do Exército surge como elemento componente da terceira 

dimensão do combate¹, dada sua aeromobilidade proporcionada por seus vetores, 

caracterizando-se por atuar em profundidade, localizar e engajar forças, ampliar a 

capacidade de comando e controle, realizar ações de apoio logístico e reorganização 

dos meios. Dado o exposto nota-se que uma força de helicópteros pode de maneira 

irrefutável proporcionar à força de superfície maior mobilidade e flexibilidade, a 

mudança do ritmo de suas operações, aliado ao grande poder dissuasório, inerente 

as ações em Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

Corroborando com esta ideia, cabe aqui citar um importante aspecto mencionado 

nas IP 1-1, Emprego da Aviação do Exército, do EME:  

“[...] a utilização do helicóptero (Helcp), atuando como vetor multiplicador do 
poder de combate, permite a participação da F Ter na 3ª dimensão do campo 
de batalha, dando-lhe um significativo aumento da mobilidade tática, 
possibilitando que realize operações em toda a profundidade da área de 
operações” (BRASIL, 2000, p. 1-2) 

Nas situações de não guerra, o manual EB20-MC10.214, Vetores Aéreos da 

Força Terrestre, do EME, afirma que a F Ter emprega meios aéreos para aumentar 

_______________ 

¹A terceira dimensão do combate caracteriza-se pela atuação militar nos vetores aeroespacial e 
subaquático. (AZEVEDO, Carlos Eduardo Franco; MOTA, Rui Martins da. As dimensões do campo 
de batalha e a Guerra Omnidimensional. Rio de Janeiro, RJ, 2012. Disponível em :< 
http://ebrevistas.eb.mil.br/index.php/RMM/article/download/188/203/>. Aceso em: 9 ago. 2018. 
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as capacidades de outros órgãos do Estado em uma série de ações típicas de 

Operações de Apoio aos Órgãos Governamentais (BRASIL, 2014, p. 1-2). E vai além: 

“Nas operações de não guerra, particularmente em ambiente interagências, 
os meios da Av Ex constituem elo fundamental entre as atividades 
desenvolvidas pela F Spf e as diversas agências e órgãos governamentais 
envolvidos. Nesse contexto, a mobilidade proporcionada pelos meios aéreos 
tripulados proporciona agilidade e pronta-resposta no atendimento às 
necessidades operativas da F Ter e da operação como um todo” (BRASIL, 
2014, p.3-2) 

Com isso, temos que a missão da Aviação do Exército é prestar aeromobilidade 

orgânica à F Ter, cumprindo missões de combate, apoio ao combate e apoio logístico, 

executando tarefas que integram todas as Funções de Combate, com seus próprios 

meios ou compondo uma FT Amv (BRASIL, 2014, p. 3-9). 

Para cumprir sua missão, a AvEx possui suas características, possibilidades e 

limitações. 

3.2.1 Características da Aviação do Exército 

3.2.1.1 Mobilidade 

Superior à dos meios de superfície, permite que as frações da Av Ex se 

desloquem com agilidade no interior da A Rspnl/Z Aç, sem que esse movimento seja 

afetado significativamente por obstáculos naturais e artificiais existentes no terreno, 

como no caso dos meios da F Spf. 

3.2.1.2 Velocidade 

É resultante das possibilidades técnicas de suas aeronaves, que lhes conferem 

grande presteza para atuar em qualquer ponto da A Rspnl/Z Aç da F Op que emprega 

meios da Av Ex. 

3.2.1.3 Alcance 

Decorrente da combinação das duas características anteriores, que permite aos 

comandantes dos elementos de emprego da F Ter ampliar o raio de ação de seus 

meios e, consequentemente, possam atuar decisivamente e antecipadamente sobre 

os meios do oponente antes que este constitua uma ameaça iminente à Força 

empregada. É limitado pela autonomia das aeronaves. 

3.2.1.4 Ação de choque 

Resultante do aproveitamento simultâneo das características da mobilidade, 

potência de fogo e relativa proteção blindada, proporcionada pela aptidão dos 
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elementos de emprego da Av Ex para atuar como plataformas de armas altamente 

móveis e flexíveis – com o armamento orgânico embarcado nas aeronaves – em 

condições de surpreender e emboscar as forças do oponente, independentemente da 

natureza do terreno no qual evoluam. 

3.2.1.5 Flexibilidade de emprego 

As frações da Av Ex – e as próprias aeronaves, tripuladas ou não – podem ser 

empregadas em uma multiplicidade de missões, atendendo às necessidades 

prementes dos comandantes em todos níveis. Das atividades e tarefas de IRVA às de 

ataque aeromóvel, passando pela atuação como ligação ou posto de comando (PC) 

aéreo, as aeronaves da Av Ex são aptas a uma ampla gama de tarefas nas missões 

de combate, apoio ao combate e apoio logístico. 

3.2.2 Capacidades 

As principais capacidades da AvEx, em prol de Op de GLO, de acordo com o 

EB20-MC-10.214, são as seguintes: 

a) Executar tarefas de IRVA, complementando e aumentando a capacidade de 

atuação das unidades que atuam nessas áreas; 

b) Ampliar a mobilidade das unidades de combate e apoio ao combate da F Spf, 

particularmente das unidades de Infantaria leve, posicionando-as no terreno de modo 

a explorar com efetividade as oportunidades surgidas no curso das operações; 

c) Acelerar o ritmo das operações terrestres, permitindo que as F Spf atinjam, 

em suas respectivas A Rspnl/Z Aç, seus objetivos e linhas no terreno com maior 

rapidez, contando com informações confiáveis sobre os meios do oponente; 

d) Proporcionar proteção às F Spf, operando isoladamente ou em conjunto com 

outras unidades que atuam na Função de Combate Proteção; 

e) Vigiar extensas áreas, proporcionando economia de forças; 

f) Atuar na coordenação e no controle das operações terrestres, como meio de 

ligação de comando, plataforma de C2 ou empregando seus meios de comunicações 

embarcados; 

g) Participar e apoiar as operações de Forças Especiais; 

h) Apoiar a retirada de meios e a evacuação de pessoal militar e/ou civil, em 

situação de guerra e de não guerra; 
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i) Proporcionar apoio de evacuação de feridos; e 

j) Proporcionar apoio de transporte aéreo logístico em prol da F Spf e das 

U/frações da Av 

3.2.3 Limitações 

Os comandantes e os estados-maiores devem considerar o impacto das 

seguintes limitações à capacidade operativa da AvEx (BRASIL, 2014, p. 3-3): 

a) Dependência das condições meteorológicas; 

b) Necessidades específicas para as atividades e tarefas de apoio logístico, tais 

como o elevado consumo de suprimento da Classe III (combustíveis, óleos e 

lubrificantes) específico de aviação, o custo de obtenção e manutenção do material 

de aviação (equipamentos, sistemas e itens de suprimento) e a capacitação específica 

do capital humano necessários para sua execução; 

c) Vulnerabilidade aos sistemas de defesa antiaérea, às ações de guerra 

eletrônica e ao fogo das armas portáteis, particularmente durante as operações de 

pouso e decolagem; 

d) Dificuldade de recompletamento de material e pessoal com capacitação 

técnicas específicas (tripulações, apoio de solo e apoio logístico) com as operações 

em curso; e 

e) Possibilidade de fadiga das tripulações, particularmente nas operações de 

duração prolongada. 

3.2.4 Principais missões 

Elencadas as características, possibilidades e limitações da AvEx, serão citadas 

suas missões clássicas mais prováveis de serem cumpridas, em um contexto GLO, 

quer sejam de combate, apoio ao combate, ou apoio logístico, retiradas das 

publicações EB20-MC-10.214 e EB70-MC-10.218, Operações Aeromóveis, do 

COTer: 

a) Incursão aeromóvel; 

b) Infiltração aeromóvel; 

c) Exfiltração aeromóvel; 

d) Transporte de tropa; 
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e) Reconhecimento aeromóvel; 

f) Apoio aéreo aproximado às tropas em solo; 

g) Controle de danos; 

h) Comando e Controle; 

i) Guerra Eletrônica; 

j) Observação aérea; 

k) Ligação de comando; 

l) Busca e salvamento; 

m) Transporte de feridos; 

n) Suprimento aeromóvel; e 

o) Lançamento aéreo. 

3.2.5 Organização 

Para cumprir suas missões, a AvEx é enquadrada pelo Comando de Operações 

Terrestres (COTer), e é organizada em um Comando de Aviação do Exército (CAvEx), 

que é incumbido de gerar capacidades e da padronização de procedimentos das 

tripulações das aeronaves. A organização do CAvEx inclui: 

a) Comando; 

b) Companhia de Comando da AvEx; 

c) Quatro Batalhões de Aviação do Exército (BAvEx); 

d) Batalhão de Manutenção e Suprimento de AvEx (B Mnt Sup Av Ex); 

e) Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx); 

f) Base de Aviação de Taubaté (BAvT); 

g) Companhia de Comunicações de AvEx (Cia Com AvEx); e 

h) Pelotão de Polícia do Exército (Pel PE) 

Por sua vez, o 1º BAvEx, detentor das aeronaves Jaguar, é organizado da 

seguinte maneira: 

a) Comando e Estado-Maior; 

b) Esquadrilha de Comando e Apoio (Esqda C Ap); 
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c) Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (Esqda He Rec 

Atq); 

d) Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral (Esqda He Emp Ge); e 

e) Esquadrilha de Manutenção e Suprimento de Aeronaves (Esqda Mnt Sup 

Anv); 

A aeronave Jaguar é pertencente à Esqda He Emp Ge do 1º BAvEx, que conta 

atualmente com nove aeronaves, com previsão de recebimento de mais sete. Até o 

momento da confecção deste trabalho, a AvEx conta com 33 pilotos habilitados no 

referido modelo. 

3.2.6 Conclusão parcial 

A Aviação do Exército, como fator multiplicador do poder de combate da F Ter, 

constitui-se em elemento indispensável na atuação contra as F Adv. Suas 

características de flexibilidade, potência de fogo, sistema de comunicações amplo e 

flexível e mobilidade, associadas à capacidade de dissuasão, permitem seu emprego 

múltiplo nas operações de GLO. 

As IP 85-1 (BRASIL, 2002, p. 8-7) afirmam que o helicóptero, por suas 

características, proporciona grande flexibilidade ao comandante da operação, 

podendo ser empregado em Op de GLO como: 

a) Plataforma de tiro, observação e comando; 

b) Elemento de demonstração de força na ação de dissuasão; 

c) Auxiliar no lançamento de panfletos, nas operações psicológicas; 

d) Transporte de grupos de investimento ou interdição para seus objetivos em 

áreas de difícil acesso; e 

e) Transporte de feridos. 

Corroborando e expandindo essas possibilidades, o então Maj Luís Cláudio de 

Mattos Basto, em seu trabalho de mestrado para a Escola de Comando e Estado 

Maior do Exército (ECEME) (BASTO, 2002, p. 161) elenca: 

a) Reconhecimento detalhado e atualizado do terreno urbano e da atividade da 

F Adv; 

b) Complementar o comando e controle da tropa de superfície; 
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c) Permitir aos comandantes conhecimento em tempo real da situação, através 

das missões de observação; 

d) Apoio cerrado às operações psicológicas; 

e) Realização de missões de transporte de feridos; 

f) Apoio às comunicações, como plataforma de retransmissão; e 

g) Colaborar de forma definitiva na dissuasão. 

Pode-se ainda, incluir as seguintes possibilidades: 

a) Busca de dados; 

b) Dissimulação, ao empregar o helicóptero em pontos diferentes daqueles nos 

quais ocorrerão as operações; 

c) Escolta de comboio; 

d) Transporte de autoridades; 

e) Patrulhamento aéreo de vias e estradas; 

f) Inquietação; 

g) Apoio logístico; e 

h) Outras, como as já citadas clássicas missões da AvEx. 

Por fim, conclui-se nessa parte do trabalho, que o emprego do helicóptero nas 

operações de GLO dependerá dos fatores da decisão, levando-se em conta, 

particularmente, a fase de organização em que as F Adv se encontram, a oportunidade 

e a prioridade a ser atribuída para os tipos de missão a serem cumpridas e, 

principalmente, a intenção do comandante da operação. 

3.3 A AERONAVE H225M JAGUAR 

As aeronaves H225M, produzidas pela Airbus e montadas no Brasil pela 

Helibras, são as mais modernas da Aviação do Exército, e estão entre os mais 

modernos helicópteros multi-emprego do mundo. Fazem parte de um projeto do 

Ministério da Defesa de um total de 50 aeronaves para as três Forças. 

O HM-4 JAGUAR, como é chamado no Exército, ou H-36 CARACAL, na Força 

Aérea, é um helicóptero biturbina médio, de classe de 11 toneladas que permite o 

transporte de até 27 combatentes armados e equipados. 
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Sua cabine agrega painéis de LCD multifuncionais preparados para missões com 

óculos de visão noturna e aviônica em estado da arte que permite voo por 

instrumentos e em condições meteorológicas e de terreno adversas. Seu piloto 

automático de 4 eixos integrado com o sistema de mapas digitais diminui a carga de 

trabalho da tripulação e aumenta a segurança com procedimentos como navegação 

e técnicas de busca e salvamento automatizadas. 

É apto para cumprir diversas missões de combate, apoio ao combate e de 

logística, com destaque para seu gancho de capacidade de 3800kg. 

Excelente no cumprimento de missões de infiltração e exfiltração de tropas 

através de diversas técnicas militares como fast rope, rapel, hellocasting, guincho e 

pouso de assalto.  

A proteção da aeronave é garantida por supressores infravermelhos dos 

escapamentos das turbinas, receptores de aviso radar e laser, sistema de alerta de 

aproximação de míssil e contramedidas chaff e flare. A defesa ainda é complementada 

por 2 metralhadoras 7.62mm MAG instaladas nas janelas laterais e blindagem da 

cabine de pilotagem. 

Conta ainda com moderno sistema de comunicação por rádios capazes de 

realizar uma comunicação segura através de criptografias e saltos de frequência 

tanto entre as aeronaves como com a tropa de superfície. 

 

FIGURA 1 - Aeronave Jaguar em heliponto elevado (Pico Agudo - SP) 
Fonte: O autor 



19 

 

3.3.1 Características gerais 

Seguem algumas características da aeronave Jaguar, retiradas do manual do 

fabricante: 

a) Fabricante: Airbus; 

b) Tipo: emprego geral; 

c) Tripulação: 2 pilotos e 2 mecânicos de voo; 

d) Peso máximo de decolagem: 11.000 Kg; 

e) Peso máximo no guincho: 272 Kg; 

f) Peso máximo no gancho: 3.800 Kg; 

g) Teto: 20.000 Ft; 

h) Número máximo de passageiros: 27; 

i) Velocidade máxima abaixo de 5.000 Ft: 175 Kt (324 Km/h). Reduzir 3 Kt para 

cada 1.000 Ft acima de 5.000 Ft; 

j) Velocidade máxima com portas laterais abertas: 150 Kt (278 Km/h); 

k) Autonomia: 3 horas e 50 minutos com tanques plenos, e 6 horas e 20 minutos 

com os 5 tanques de translado instalados e plenos; 

l) Alcance aproximado: 800 Km com tanques normais e 2360 Km com tanques 

de translado (quase distância Rio de Janeiro - Manaus); 

m) Armamento: 2 metralhadoras 7,62mm nas laterais, Chaff e Flare; e 

n) Dimensões: comprimento da pá do rotor principal a pá do rotor de cauda de 

19,50 m, largura considerando as pás de 16,20 m e largura desconsiderando as pás 

de 3,96 m. 

3.3.2 Flight Management System (FMS) 

O FMS é um equipamento, exclusivo da aeronave Jaguar, de gerenciamento de 

dados de navegação, com um banco de dados aeronáutico completo, com a 

possibilidade de inserção manual de dados de usuário. Além disso, passa informações 

de voo à tripulação, como autonomia, consumo de combustível, autonomia restante 

no destino, tempo de voo, tempo e distância ao destino, altitude de nivelamento em 

caso de voo monomotor, dentre outras. 



20 

 

Acoplado ao piloto automático, permite mais uma série de possibilidades, como 

navegação autônoma através de uma rota criada pelo piloto, voo pairado 

automatizado, sem a necessidade de interferência nos comandos de voo por parte 

dos pilotos, voo em órbita automatizado, aproximação para pouso automatizada, 

dentre outras capacidades. Isso reduz sobremaneira a carga de trabalho da tripulação, 

uma vez que a pilotagem em si fica a cargo desse sistema, enquanto a tripulação se 

concentra em outros aspectos da missão, como controle do espaço aéreo, 

comunicação com tropa ou centro de operações, gerenciamento de cabine, 

navegação, gerenciamento de meteorologia e visibilidade e etc. 

Outra possibilidade é que toda a missão seja planejada no programa PMA 

(Planejador de Missão Aérea), em salas de briefing, juntamente com outros militares 

envolvidos na operação (não necessariamente somente a tripulação), e que esses 

dados, com a rota de voo, sejam posteriormente inseridas via cartão para o banco de 

dados do FMS, proporcionando assim, um planejamento com mais calma e 

pormenorizado.  

O banco de dados aeronáutico permite também, a navegação automatizada em 

rotas de voo e procedimentos IFR (Instrument Flight Rules), ou seja, o voo por regra 

de voo por instrumentos para um aeródromo homologado para este tipo de operação, 

mesmo que sem visibilidade por parte da tripulação, aumentando assim, a capacidade 

de se chegar com a aeronave para seu local de emprego. 

O sistema é interligado também ao Digital Map (DMAP), outro importante sistema 

da aeronave que será explicado na sequência. 
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FIGURA 2 - FMS no cockpit da aeronave 
Fonte: o autor 

 

FIGURA 3 - Rota sendo criada no PMA 
Fonte: O autor 
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FIGURA 4 - Rota criada via FMS no painel configurado OVN 
Fonte: O autor 

3.3.3 Digital Map (DMAP) 

O DMAP é mais um sistema exclusivo da aeronave Jaguar, que permite a 

navegação do piloto através de um mapa digital mostrado em uma das telas do cockpit 

da aeronave. Cabe destacar aqui que, além dos mapas do banco de dados padrão da 

aeronave, é possível que sejam inseridos outros, a critério do usuário. O piloto pode, 

por exemplo, ter a posição exata de sua aeronave em uma mesma carta que a tropa 

de superfície, ou o comando da missão, esteja utilizando, mostrada em uma tela a sua 

frente, aumentando a consciência situacional da tripulação. 

Cabe destacar também que este sistema possui um banco de dados bastante 

extenso, e não somente de dados aeronáuticos. É possível, por exemplo, localizar 

endereços por nome de rua, e até mesmo CEP. Pode-se ainda localizar pontos de 

interesse, como a delegacia de polícia mais próxima da posição da aeronave. 

Outra capacidade desse sistema diz respeito ao alerta oportuno de obstáculos, 

ao se traçar um perfil de voo a partir de uma rota estabelecida. O sistema alertará o 

piloto caso sua altitude, para dada rota, faça com que a aeronave entre em colisão 

com alguma elevação à frente. 
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O sistema, atrelado ao sistema de comunicações da aeronave, permite ainda a 

busca através de frequência, ou seja, a partir de determinada frequência selecionada 

no rádio, é possível determinar de onde vem tal emanação de ondas. Com isso, após 

uma triangulação, é possível, estimar com boa precisão, onde está uma tropa a ser 

resgatada que tenta contato com a aeronave em dada frequência pré-estabelecida, 

para se citar um exemplo de emprego. 

Outro grande avanço tecnológico é a capacidade de se criar um perfil em três 

dimensões do terreno a ser navegado, e projetá-lo em uma das telas do cockpit 

facilitando a navegação e contribuindo com a consciência situacional. 

É possível, também, criar uma rota no PMA, ou no próprio FMS, e transferir a 

rota para o DMAP, de modo a se navegar diretamente sobre a carta de interesse. 

O DMAP é atrelado também ao FLIR da aeronave, o que será explicado mais 

adiante. 

 

FIGURA 5 - Navegação dos pilotos via DMAP 
Fonte: o autor 



24 

 

 

FIGURA 6 - Navegação via DMAP por perfil de terreno. As áreas em vermelho indicam colisão com o 
terreno, caso se mantenha a altitude de voo 
Fonte: Euroavionics 

 

FIGURA 7 - Perfil em três dimensões de uma carta topográfica, criada pelo DMAP. 
Fonte: EuroAvionics 

.3.3.4 Forward Looking Infra Red (FLIR) 

Que pese as missões de reconhecimento serem melhores cumpridas pelas 

aeronaves de reconhecimento e ataque, que também são dotadas deste 
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equipamento, a aeronave Jaguar também é possuidora desse sofisticado aparelho de 

imageamento. Trata-se de um equipamento de sensoriamento remoto infravermelho, 

dotado de uma câmera externa à aeronave, para operação diurna e noturna, contendo 

sensores de alta resolução e câmera de vídeo colorida, composto por um sistema 

giroscópio de estabilização direcional e um controlador interno para a operação da 

câmera. 

Diferentemente da aeronave Fennec, da AvEx, o FLIR a bordo do Jaguar não 

possui a capacidade de transmissão de imagens para um centro de controle. Contudo, 

a detecção, reconhecimento e identificação de alvos ou estruturas permanece a 

mesma, permitindo que um comandante de operação a bordo da aeronave tome sua 

decisão melhor embasado, ou que a própria tripulação, em contato bilateral com uma 

tropa de superfície, possa dar um suporte às ações táticas correntes. 

Além do já exposto, a capacidade infravermelha do FLIR proporciona maior 

segurança aos voos com óculos de visão noturna (OVN), aumentando a capacidade 

operativa de uma tripulação nessa condição de voo. 

O FLIR é ainda conjugado ao DMAP. Ao se apontar para uma rua, por exemplo, 

o banco de dados do DMAP identificará o nome da rua, número e CEP. 
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FIGURA 9 - FLIR 
Fonte: PORTAL DEFESA. Campo Grande, MS, 2015. Disponível em: http://portaldefesa.com/h-225m-
forca-aerea-brasileira-entra-em-novo-patamar/.> Acesso em: 20 ago. 2018. 

 

FIGURA 10 - Imagem captada pelo FLIR 
Fonte: o autor 

3.3.5 Sistema de comunicações 

No que tange a rádios de comunicação, o Jaguar possui dois rádios VHF/UHF e 

um rádio HF. Possui ainda equipamentos rádios de auxílio a navegação (NDB, VOR, 

ILS e etc) que não são alvo deste estudo. 

O que chama a atenção é a tecnologia agregada a esses rádios. Os rádios VHF 

possuem o chamado “modo SECCOS”, que consiste em um modo seguro de 

exploração das comunicações através de criptografia e salto de frequência, 

proporcionando maior segurança em seu emprego e evitando interferências adversas. 

Aqui cabe uma observação, referente às comunicações das aeronaves da AvEx: 

normalmente, um dos rádios estará sempre empregado com o controle de tráfego 

aéreo. Mesmo que não haja órgão de controle na área de operações, qualquer 

aeronave em voo deve, nesse caso, coordenar-se com qualquer outra aeronave nas 

proximidades, a fim realizar sua adequada separação espacial, e esta frequência de 

coordenação deve estar constantemente sendo monitorada pela tripulação. Com isso, 

sobra-se o segundo rádio VHF para coordenação com a tropa, com o comando da 

operação (se for o caso), e até mesmo com outras aeronaves da AvEx que estejam 

na mesma missão. Ou seja, fica-se com o segundo rádio alternando frequências para 

conseguir se comunicar com todos os elementos necessários. Isso porque o rádio HF, 
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via de regra, destina-se a comunicações a longas distâncias, e é difícil sua 

configuração para regiões próximas, e quando se consegue, normalmente a fonia fica 

com a qualidade muito prejudicada. No entanto, o rádio HF da aeronave Jaguar possui 

o modo “ALE” (Automatic Link Establishment), que nada mais é que um sistema 

designado para aumentar a confiabilidade das comunicações HF entre rádios com a 

mesma capacidade, reduzindo a carga de trabalho do operador ao realizar, 

automaticamente, a conectividade através da melhor frequência disponível, e manter 

a melhor frequência possível através de um scan contínuo de frequências. Com isso, 

com um rádio VHF na fonia externa de tráfego aéreo e outro na fonia com a tropa ou 

comando e controle, ganha-se um “terceiro” (e já existente) rádio na aeronave, que 

pode ser utilizado exclusivamente para a comunicação e coordenação bilateral entre 

as aeronaves da AvEx, aumentando a segurança de voo e a coordenação da missão. 

Atualmente, além do modelo Jaguar, as aeronaves Pantera modernizado K2, Fennec 

modernizado e Cougar também possuem o modo ALE. Cabe destacar também, que 

toda a fonia é digital, o que proporciona grande clareza e entendimento das 

mensagens, evitando o que ocorre em modelos mais antigos, de fonia com ruídos, 

chiados, ou muito baixa, dificultando o trabalho do piloto. 

Outro sistema exclusivo do modelo Jaguar é o Anti Collision Avoidance System 

(ACAS). Trata-se de um aparelho de monitoramento do espaço aéreo ao redor da 

aeronave, que mostra na tela dos pilotos a posição de outras aeronaves em seu 

entorno. Além disso, o sistema avisa à tripulação, por meio de alertas sonoros e 

visuais, quando as aeronaves estão muito próximas ou em rota de colisão. Esta 

ferramenta, em um contexto GLO, onde é comum haver várias aeronaves em voo, 

sejam da AvEx, sejam de órgãos de segurança pública, sejam de imprensa ou até 

mesmo usuários civis, torna-se muito valiosa, no sentido de aumentar a segurança de 

voo e a consciência situacional. 
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FIGURA 11 - ACAS em funcionamento, mostrando a posição de três aeronaves ao redor da aeronave 
da tripulação. 
Fonte: L3 Communications Avionics Systems 

3.3.6 Outras capacidades 

Nesta parte serão citadas, com menos detalhes, outras capacidades da 

aeronave alvo deste estudo. 

O Jaguar, juntamente com o Black Hawk, do 4º BAvEx, são as únicas aeronaves 

da frota AvEx a disporem de um Auxiliary Power Unit (APU). Este equipamento 

permite que a mesma seja energizada sem estar com os motores acionados, e sem a 

necessidade de uma fonte de energia elétrica externa. Isso gera uma grande rapidez 

no acionamento da aeronave no momento oportuno, uma vez que todos os pré-

cheques de partida podem ser realizados antecipadamente, e a tripulação, já 

embarcada, em uma situação de alerta por exemplo, aguarde a ordem de acionar e 

decolar. Após receber tal ordem, o acionamento é imediato; em outros modelos, após 

essa ordem, há um retardo de pelo menos cinco a dez minutos até o acionamento 

propriamente dito dos motores da aeronave, por conta de todos os cheques 

necessários. 

O H225M possui a capacidade de blindagem do piso do cockpit e das portas do 

piloto, aumentando a segurança da tripulação contra ações hostis em favelas por 

exemplo. 

A aeronave possui a capacidade de configurar a cabine de diferentes formas, 

para atender às demandas específicas da missão a que lhe for atribuída, podendo ser 
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configurada para transporte de tropa, transporte de tropas especiais, transporte de 

autoridades e até com nove macas para o transporte de feridos, conforme imagens a 

seguir: 

 

FIGURA 12 - Configuração para tropas convencionais 
Fonte: O autor 

 

FIGURA 13 - Configuração para tropas especiais 
Fonte: O autor 
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FIGURA 14 - Configuração para transporte de feridos 
Fonte: O autor 

 

FIGURA 15 - Configuração para transporte de autoridades 
Fonte: O autor 
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Embora sua utilização em um contexto de GLO seja remoto, o autor julga 

interessante citar, mesmo que de forma superficial para fins de conhecimento, outro 

moderno sistema exclusivo da aeronave, o Electronic Warfare System (EWS). Trata-

se de um sistema de autoproteção da aeronave, seja contra detecção radar, através 

do Chaff, seja contra detecção infravermelha, através do Flare. Esse sistema tem a 

capacidade de avisar e mostrar ao piloto quando e de onde ele foi iluminado por 

ameaça radar, laser ou míssil, lançando contramedidas às ameaças, sendo 

automáticas ou manual. Além disso, a aeronave pode ser equipada com o DDJ, um 

diluidor de calor, que reduz de forma passiva a assinatura térmica da aeronave, 

tornando-a mais difícil de ser engajada por armamentos termo guiados. 

 

FIGURA 16 - H225M disparando Flare 
Fonte: ARMAMENTO E DEFESA. 2013. Disponível em: < 

http://armamentoedefesa.blogspot.com/2013/09/sistema-de-contramedidas-do-ec725-passa.html>. 
Acesso em: 14 ago. 2018. 
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FIGURA 17 - DDJ instalado na aeronave. 
Fonte: O autor 

 

FIGURA 18 - Diferença de assinatura térmica, captada por FLIR em modo Infrared, entre um Jaguar 
com DDJ instalado e outro sem o dispositivo. 
Fonte: O autor 
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3.3.7 Conclusão parcial 

As modernas tecnologias e capacidades a bordo da aeronave Jaguar a tornam 

uma aeronave em estado da arte não somente âmbito AvEx, mas até mesmo a nível 

mundial. 

Toda essa gama de capacidades possibilita seu emprego nos mais diversos 

cenários, e em um contexto de Op de GLO não seria diferente. Cabem aos 

operadores, e àqueles que detenham o controle operativo deste vetor aéreo, a 

utilização adequada de todos os seus recursos, de forma a maximizar o sucesso das 

operações. 

3.4 O EMPREGO DA AERONAVE JAGUAR EM OPERAÇÕES DE GLO 

Quando se fala em emprego de helicópteros em operações, a primeira coisa que 

comumente se vem à mente é, naturalmente, o transporte de tropa. Contudo, embora 

este trabalho enfoque a função de combate movimento e manobra, foi visto ao longo 

deste capítulo que as possibilidades são mais abrangentes. 

Primeiramente, há que se levar em consideração a área de emprego do vetor 

aéreo. Quando se aborda “ambiente urbano”, pode-se estar tratando tanto de 

pequenas cidades, como de megalópoles. O manual norte americano FM 3-06.1, 

Aviation Urban Operations, (ESTADOS UNIDOS, 2001, p. II-1, tradução nossa), 

classifica as cidades da seguinte forma: Vila, para população inferior a 3.000 

habitantes, cidades e pequenas cidades, para população entre 3.000 e 100.000 

habitantes, grandes cidades, para população maior que 100.000 habitantes. Para 

Basto (BASTO, 2003, p. 114), uma boa classificação seria: 

a) Vila: população menor que 3.000 habitantes; 

b) Cidades pequenas: população entre 3.000 e 100.000 habitantes; 

c) Cidades médias: população entre 100.000 e 800.000 habitantes; 

d) Cidades grandes: população acima de 800.000 habitantes; 

e) Megacidades: população acima dos 10.000.000 habitantes; e 

f) Cidades globais: aquelas que independente de população, tem grande valor 

estratégico no contexto mundial, fruto do fenômeno da globalização. 

A importância disso para as operações aéreas se dá, principalmente, na questão 

capacidade de transporte de tropa versus autonomia de voo. O que muitos decisores, 
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de forma equivocada, analisam, são os dados puros de capacidade de transporte e 

autonomia de uma aeronave, quando, na verdade, um se relaciona com o outro. A 

aeronave possui um peso máximo de decolagem autorizado, no caso do Jaguar, 

11.000 Kg, e esse valor pode ser diminuído, por questões de temperatura, altitude, e 

disponibilidade e tamanho de pista de decolagem. Quanto mais autonomia se deseja, 

obviamente mais combustível será necessário aos tanques da aeronave. No entanto, 

o peso desse combustível irá diminuir a capacidade máxima de carga útil no interior 

da aeronave (mesmo a aeronave tendo espaço físico para 27 passageiros), de forma 

a não extrapolar o peso máximo de decolagem autorizado. O Jaguar, para plenar seus 

tanques, necessita de aproximadamente 2.250 Kg de combustível. Portanto, 

particularmente em grandes cidades, há que se ter um estreito entendimento do 

comandante da operação junto à tripulação, no que diz respeito a tempo de voo 

necessário para cumprir a missão, de forma a se calcular quantos militares, 

juntamente com seus equipamentos, poderão efetivamente embarcar. Analisando os 

fatores da decisão, se chegará a conclusão de que, por exemplo, caso seja realmente 

necessário embarcar mais militares que o possível naquele momento, que seja feita 

mais de uma viagem, dividindo a tropa por frações; ou que, caso o fator tempo seja 

determinante, que seja feita apenas uma vaga, com menos militares, ou ainda, uma 

vaga, com mais militares a bordo, porém com menor autonomia de voo. 

Dito isto, o ambiente urbano apresenta ainda os seguintes desafios às Unidades 

de Aviação, citados no manual FM 1-100, Army Aviation Operations, do US Army 

(tradução nossa):  

a) Restritas/limitadas zonas de pouso;  

b) Grande número de torres, antenas e fios; 

c) Possibilidade de dano por FOD (Foreign Object Damage, termo utilizado 

mundialmente pela aviação para designar qualquer objeto que possa entrar em 

suspensão e atingir uma aeronave); 

d) Grande concentração de civis; 

e) Possibilidade de dano colateral a propriedades; 

f) Comunicações prejudicada; e 

g) Alto risco de ser engajado por armamento. 
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Assim, ao se operar neste tipo de ambiente, algumas medidas devem ser 

adotadas, como bem observa RAMOS: “Uso de blindagem; tripulantes com 

armamento individual e colete balístico; evitar sobrevoo abaixo de 150 Ft” (RAMOS, 

2008, p. 23). Além disso, um estudo de inteligência deverá determinar a capacidade 

de ameaça da F Adv, de forma que a tripulação possa planejar o perfil de voo mais 

seguro, relacionado ao binômio altitude-velocidade. O perfil de voo em uma localidade 

em que a F Adv possua fuzil, será diferente daquela em que a F Adv disponha apenas 

de armamentos de curto calibre, que será diferente também, de uma terceira 

localidade onde a F Adv sequer disponha de arma de fogo. 

Outro problema para as tripulações ao operarem em ambiente urbano é a 

dificuldade de se realizar a navegação. A abundância de informações visuais, aliada 

a grande densidade de construções e a variedade de aspectos geográficos e níveis 

de iluminação podem criar uma “saturação visual” para as tripulações (WRIGHT, 

2000, p.11, tradução nossa). Este problema é ainda maior quando a tripulação opera 

em uma cidade com a qual não está familiarizada. Uma forma de dirimir esta situação 

é a realização de reconhecimentos e adestramentos, principalmente quando se sabe 

quando serão realizadas as operações, como foi o caso recente dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016, no qual as Unidades Aéreas, com meses de antecedência, realizaram 

exercícios nos locais de evento com suas tripulações, em coordenação com as tropas 

de solo.  

Outra maneira é a utilização dos recursos da aeronave: a utilização do FMS da 

aeronave Jaguar se mostrou extremamente útil nessas operações. Foi criado para 

este fim, pela Esqda He Emp Ge do 1º BAvEx, uma extensa quantidade de waypoints 

no banco de dados do FMS das aeronaves, contendo ponto de rotas, quartéis, e outros 

pontos de interesse, de forma que foi otimizado o trabalho de criação de rotas por 

parte das tripulações escaladas nas diversas missões, com excelente precisão. Além 

disso, essas rotas podem ser usadas conjugadas com o DMAP, que pode estar 

carregado, por exemplo, com a mesma carta utilizada pela força de superfície, ou pelo 

comando enquadrante, aumentando sobremaneira a consciência situacional. Ainda 

no que tange cartas, cabe aqui destacar que é interessante que a carta utilizada na 

área de operações seja setorizada, como no exemplo abaixo retirado do manual FM3-

06-1, de forma a facilitar o entendimento sobre determinada localização, 

particularmente na comunicação entre força de superfície e força de helicópteros. 



36 

 

 

FIGURA 19 - Quadrículas de referência 
Fonte: FM3-06-1 Aviation Urban Operations 

Tal recurso foi empregado nas operações GLO no Complexo da Maré de forma 

satisfatória. Contudo, é importante ressaltar que tal padronização deve ser 

amplamente difundida para todos os envolvidos, de forma a se tornar realmente 

operacional, evitando-se de acontecer o descrito nesse relatório final de missão: 

“Houve necessidade de se adquirir cartas da cidade de Salvador em número 
que atendesse todas as SU desdobradas no terreno e para todas as 
tripulações. A tela código foi o dispositivo utilizado para a determinação 
de pontos na comunicação entre Av Ex e as tropas de superfície. Apesar de 
enfaticamente destacada a necessidade das cartas serem exatamente iguais 
para o uso da tela-código, e mesmo depois de brifado um oficial por U ou SU 
desdobrada no terreno a respeito de seu emprego, ainda houve má 
utilização desse dispositivo, quer seja pelo uso de cartas diferentes quer 
seja pela má interpretação do mesmo (BRASIL, 2001, p.2, grifo nosso)” 

Como já dito, existe uma dificuldade em se encontrar um local de pouso 

adequado em grandes centros urbanos: convém relembrar que a aeronave Jaguar 

possui 19,5 m x 16,2 m. O ideal, sempre que possível, é de que a aeronave realize 

um pouso de assalto (pouso rápido e direto, sem estabelecer o voo pairado), para o 

rápido desembarque da tropa e posterior decolagem, proporcionando o menor tempo 

de exposição possível à aeronave. Caso o espaço para pouso seja confinado, não 

permitindo um pouso de assalto, mas que ainda assim, seja possível um pouso normal 

da aeronave, esta manobra será realizada. Caso o pouso não seja possível, deverá 

ser empregada a técnica do fast rope, e, em último caso, do rapel, haja vista que esta 

última técnica oferece o maior tempo de exposição da aeronave a disparos de 

armamento devido ao tempo necessário à sua execução por toda a tropa embarcada. 

“Há que se ter em mente que o momento do desembarque ou do embarque da tropa 
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é extremamente crítico para a aeronave, que, neste interregno, fica extremamente 

exposta, tal qual um alvo estático.” (BASTO, 2003, p. 122) 

Ainda com relação ao pouso, o manual EB20-MC10.214 afirma que entre os 

aspectos a se considerar na seleção de local de pouso estão a consistência do solo, 

incluindo a possibilidade de geração de nuvens de poeira (Brownout), altitude do 

terreno, temperatura e umidade predominante (BRASIL, 2014, p. 3-7). Os aspectos 

de altitude, temperatura e umidade não foram abordados neste estudo, por se 

enquadrar em quesitos técnicos de performance da aeronave, calculados previamente 

pela tripulação em seu planejamento. Quanto à consistência do solo, o efeito 

Brownout é perigosíssimo, podendo levar a um acidente com a aeronave, uma vez 

que a nuvem de poeira gerada pode vir a cegar a tripulação. Este efeito é 

particularmente potencializado pela aeronave Jaguar, em virtude de seu grande 

Downwash (fluxo de ar descendente gerado pelo rotor principal). Caso o local de 

pouso seja arenoso e balizado por tropa, esses elementos devem ser orientados a, se 

possível, molharem o local de pouso. Caso isso não seja possível, ou o local não seja 

balizado, e a tripulação perceba a possibilidade de Brownout, o pouso não deverá ser 

realizado, buscando-se outra área de pouso, ou o emprego de alguma técnica de 

desembarque, como rapel ou fast rope, evitando-se assim, a situação descrita no 

seguinte Relatório de Prevenção, do 2º BAvEx: 

“A tripulação recebeu a missão de pousar em uma quadra de futsal localizada 
no Morro do Alemão, locater 3, afim de desembarcar 2 militares. A referida 
quadra possuía obstáculos em suas laterais e durante a descida uma grande 
quantidade de poeira começou a subir. Em determinado momento, o piloto 
percebeu que a aeronave começou a deslocar-se para a retaguarda, sendo 
alertado pelo MV imediatamente, o piloto iniciou a subida a fim de livrar os 
obstáculos e realizar a arremetida, a qual foi feita com sucesso” (BRASIL, 
2011, p.1) 

Outro efeito indesejado no pouso, particularmente se tratando de aeronaves de 

grande porte, e a possibilidade de se desprender estruturas, como telhados, barracas, 

tendas e afins, gerando transtornos, e até o risco desses materiais colidirem com a 

aeronave. Por tanto, o pouso ou voo pairado próximo a tais estruturas não deve ser 

realizado, principalmente por aeronaves geradoras de grande downwash. Há diversos 

reportes da ocorrência de tal situação em missões da AvEx e de outras Forças. 

Em missões onde haja equipe de balizamento, principalmente quando esta 

equipe for composta por militares não especializados, ela deverá ser orientada a 

limpar a área de objetos que possam ser suspendidos quando da aproximação da 

aeronave (FOD), e a montar o local de aterragem (locater) com os materiais corretos. 
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Caso não se possua tais materiais, é preferível que não seja montado o locater, 

evitando-se o descrito no Relatório de Prevenção de 2017, do 1º BAvEx:  

“No pouso do HA-1 no campo de futebol do 16° BIMtz foi verificado que havia 
um balizamento montado com lençóis brancos e supostamente fixados com 
tijolos de construção civil. Dessa forma, a tripulação solicitou de imediato a 
retirada do balizamento antes do pouso do HM-4 que também iria pousar 
nesse local.” (BRASIL, 2017, p.1) 

Quanto à decolagem, sempre que possível, e quando for necessário, deverá ser 

realizado um isolamento da aeronave, visando a segurança. Este aspecto cresce de 

importância em grandes eventos, como descrito no seguinte Relatório de Prevenção:  

“Por ocasião do embarque da comitiva do Papa ocorreu uma invasão de 
populares ao redor das aeronaves, situação esta que dificultou os 
procedimentos de acionamento dos motores e decolagem; tendo em vista 
que a tripulação precisou agir na segurança da aeronave, afastando a 
multidão” (BRASIL, 2013, p.1) 

Outra questão importante para os planejamentos diz respeito às regras de 

engajamento, que devem estar muito bem definidas pelo comando da operação, haja 

vista que a aeronave Jaguar poderá estar armada com duas metralhadoras laterais e 

ainda dispor de equipe de caçador ou atirador na porta da mesma. Regras de 

engajamento são instruções predefinidas que orientam o emprego das unidades e 

elementos isolados em uma área de operações, permitindo ou limitando o uso da 

força. 

“Regras de engajamento minimizam a possibilidade de que o emprego do 
armamento das aeronaves - orgânico ou embarcado - em áreas habitadas 
gerem baixas entre civis e consequências negativas para a operação, 
particularmente no tocante a imagem da F Ter” (BRASIL, 2014, p. 3-8)” 

Estas regras devem ser elaboradas criteriosamente, além de serem de simples 

entendimento e objetivas, uma vez que se mal redigidas poderão levar a resultados 

desastrosos, comprometendo a imagem da Força ao gerar baixas entre civis, 

fratricídio e/ou danos materiais desnecessários. Exemplo de regra de engajamento, 

retirada da Operação Fortaleza: “Só abrir fogo autorizado pelo piloto no comando da 

aeronave, a fim de evitar que o mesmo execute alguma manobra brusca e coloque 

partes da aeronave na linha de visada do atirador” (BRASIL, 2002) 

Outra questão a ser considerada em planejamento é o uso do espaço aéreo, e 

as condições meteorológicas, conforme afirma o manual de Vetores Aéreos da Força 

Terrestre: “As necessidades de coordenar o uso do espaço aéreo e de acompanhar 

cerradamente a evolução das condições meteorológicas implicam em tarefas 

adicionais para os comandantes e estados-maiores que empregam os vetores 

aéreos” (BRASIL, 2014, p. 2-1, grifo nosso).  
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No tocante à coordenação do uso do espaço aéreo, principalmente em 

operações de grande vulto, em que se envolvam grande quantidade de aeronaves de 

diversas Forças, é interessante que os órgãos de controle do espaço aéreo sejam 

previamente informados, e se possível, seja estabelecido um acordo operacional, 

como a alocação de códigos transponder específicos para as aeronaves AvEx, por 

exemplo, de forma a facilitar a identificação e agilizar o tráfego, e até mesmo a 

expedição de NOTAM (Notice to air men), informando ou restringindo o tráfego de 

outras aeronaves. Sobre isso, cabe citar um Relatório de Prevenção de 2015, do 2º 

BAvEx, durante Operação na Maré, que expõe o risco de acidente ou o de não 

cumprimento de missão, caso não se atente para essas medidas: 

“Durante missão de reconhecimento/escolta em apoio às operações militares 
no Complexo da Maré, a aeronave EB 2028 realizava sobrevoo da Área 
Operacional mantendo 1500ft AGL - altura coordenada com o estado-maior 
e com APP RJ - quando observou que havia uma aeronave AS 50 da PMRJ 
realizando sobrevoo na mesma A Op, mantendo 1000ft AGL. Não foi 
informado previamente que haveria outra aeronave no local, impossibilitando 
uma coordenação bilateral entre as aeronaves, uma vez que a aeronave da 
PMRJ não respondeu nas frequências de coordenação. Tal fato apresentou 
risco pois a A Op era pequena, exigindo que as aeronaves realizassem 
órbitas circulares pequenas, e por vezes uma aeronave bloqueou a outra 
mantendo menos de 500ft de separação vertical.” (BRASIL, 2015, p.1) 

Quanto à meteorologia, condições mínimas são requeridas para o voo em área 

urbana (BASTO, 2003, p. 148), pois tetos abaixo do mínimo poderão ocultar 

obstáculos urbanos, como edifícios, torres, fios, antenas, dentre outros, além de trazer 

dificuldade para a observação de alvos e objetivos na área edificada. A decisão sobre 

decolar ou não, avaliando-se critérios meteorológicos, deverá caber sempre à 

tripulação, e tal atitude deve ser compreendida como segurança de voo por parte do 

escalão superior, evitando-se a seguinte situação de risco, reportada em Relatório de 

Prevenção do 1º BAvEx, de 2014: 

“A Anv EB 1035 foi acionada pela Força de Pacificação da Maré para prestar 
apoio aéreo com equipamento olho da águia. Nesse exato momento, o 
METAR de SBGL acusava teto de 1500ft e nuvens esparsas a 1000ft. No solo 
acontecia uma missão de grande vulto com a tropa a fim de cumprir 
mandados de busca e apreensão, com troca de tiros entre a tropa e 
traficantes. Cumprindo o perfil de voo estabelecido pelo Cmt 1°BAvEx para 
as operações na Maré'1000ft/80kt e 2000ft/60kt', a tripulação da EB1035, por 
três vezes, chegou no limiar de uma entrada inadvertida IMC.” (BRASIL, 
2014, p. 1) 

Ainda sobre a questão de visibilidade, a aeronave Jaguar é homologada para o 

voo com OVN, aumentando sobremaneira a operacionalidade da missão. O que deve 

ser lembrado aos planejadores, é que os critérios meteorológicos para se determinar 

a decolagem ou não se mantêm os mesmos - o uso do OVN não aumenta a 
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capacidade de uma tripulação em voar abaixo dos mínimos meteorológicos. Sobre o 

voo noturno ainda, caberá a tripulação a decisão de se operar ou não com o OVN, de 

acordo com a situação da missão. Por vezes, em cidades muito iluminadas, o voo 

visual noturno é mais indicado que o voo OVN propriamente dito. Além disso, a 

aeronave possui um Spectrolab, um farol de busca com grande potência, que poderá 

ser utilizado em variadas missões, particularmente no apoio à tropa e em missões de 

busca e salvamento. 

No tocante às comunicações, é imprescindível que a força de superfície, e/ou o 

comando da operação, tenha contato bilateral com a aeronave. Nos Jogos Olímpicos 

foram utilizados rádios trunkalizados, que permitiam uma comunicação muito 

adequada. Além disso, atrelado ao Sistema Pacificador, o Comando e Controle da 

operação podia acompanhar em tempo real a localização da aeronave, aumentando 

a consciência situacional, conforme descrito nas Lições Aprendidas 1/2016, do 

COTer, a respeito das operações envolvendo a Copa do Mundo 2014: “Julgou-se 

imprescindível a utilização do Sistema Pacificador, do Sistema Olho da Águia (SOA) 

e de câmeras, a fim de proporcionar consciência situacional das operações correntes” 

(BRASIL, 2016, p. 1-3). Este contato entre tropa-aeronave, e aeronave-comando, 

permite ainda que se estabeleça uma “ponte” entre a tropa e o centro de controle da 

operação, na ocasião de estes não conseguirem estabelecer contato rádio, devido as 

interferências, inerentes do ambiente operacional urbano. O uso do FLIR pode 

otimizar essas ações de comando e controle, seja por parte dos próprios pilotos, ou 

de algum decisor a bordo, configurando uma espécie de PC aéreo, de forma que 

sejam passadas orientações para a força de superfície, conforme descrito por Mark 

Bowden (2001, p. 144), em Falcão Negro em Perigo: 

“Lá no alto a bordo do Black Hawk C2, Harrel e Matthews conseguiam ver um 
grupo de quinze atiradores correndo pelas ruas paralelas ao comboio de oito 
veículos. [...] De cima, Harrel e Matthews podiam ver as barreiras e locais 
onde os somalis se reuniam para emboscadas. Assim, desviaram o comboio 
daqueles pontos.” 

Entretanto, essa comunicação tropa-aeronave deve ser bem planejada evitando-

se o ocorrido na Operação de GLO em Salvador: 

“Nos momentos em que foi necessária a comunicação terra-avião a fonia 
ficou congestionada. Vários rádio-operadores, mesmo os que não tinham sido 
chamados, tentavam responder à chamada das Anv ao mesmo tempo e o 
PDR não conseguia disciplinar a fonia. Para futuras operações é importante 
o estabelecimento de um sistema de Com que atenda às ligações terra-avião 
com uma única e exclusiva frequência para tal.” (BRASIL, 2001, p. 3) 
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Outra grande possibilidade de emprego da aeronave Jaguar se dá em operações 

de busca e salvamento. Em 2016, o HM-4, que estava em serviço de alerta durante 

os Jogos Olímpicos, foi acionado para participar das operações de busca noturna aos 

pilotos do caça da Marinha que se acidentaram no mar de Saquarema. Os padrões 

de busca automatizados programados pelo FMS permitem que a tripulação foque em 

outros aspectos da operação, como a busca propriamente dita, a monitoração do 

espaço aéreo e das condições meteorológicas, do que com a pilotagem propriamente 

dita. A potência do farol Spectrolab, e a capacidade de carga do guincho e a 

capacidade do voo OVN também são grandes potencializadores da possibilidade de 

sucesso desse tipo de missão. 

Embora seja uma missão clássica da aeronave Fennec, o jaguar também pode 

cumprir missões de reconhecimento, e escolta de comboio, pois além do Fennec, é a 

única aeronave a dispor do imageador FLIR. É interessante ter ciência dessa 

capacidade, uma vez que, em uma situação de conduta, onde a aeronave Fennec 

esteja temporariamente indisponível, ou já esteja empregada em outra missão, e surja 

a necessidade de tais tipos de operações, a aeronave Jaguar possui capacidade para 

cumpri-la. 

Por fim, a aeronave, particularmente o Jaguar, por seu tamanho e robustez, 

serve como grande poder dissuasório, até pela simples presença, aumentando 

também o moral da força de superfície ao saber que conta com apoio aéreo. Nos 

Jogos Olímpicos Rio 2016 foi realizada uma grande demonstração de força, em um 

voo de formação com 15 aeronaves, quando da chegada da AvEx à Zona de 

Operações. 
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FIGURA 20 - Chegada da AvEx ao Rio de Janeiro, para os Jogos Olímpicos 
Fonte: desconhecida 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho atendeu ao objetivo de ampliar o conhecimento no tocante ao 

emprego da aeronave H225M Jaguar em um contexto de Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem em ambiente urbano, e respondeu o problema proposto. 

Foi visto a grande gama de operações de GLO e interagências ocorrendo nos 

últimos anos nos centros urbanos de nosso país, e a presença quase que constante 

da Aviação do Exército no apoio a essas missões. 

Nesse contexto, foi abordado como as características, possibilidades, e 

peculiaridades da aeronave Jaguar podem ampliar as capacidades da Força 

Terrestre, seja incrementando sua mobilidade, seja em missões de comando e 

controle, reconhecimento, busca e salvamento, ligação de comando, dentre outras. 

Para tanto, torna-se importante conhecer o vetor aéreo empregado, de forma a 

se evitar erros de planejamento, como raciocinar com uma capacidade de embarque 

de tropa maior que a possível, solicitar o pouso em local inadequado e/ou perigoso 

para a aeronave em questão, não levar em consideração as condições 

meteorológicas, não prever um adequado meio de comunicação da força de superfície 

com a aeronave, e da aeronave com o centro de comando, não realizar uma prévia 

coordenação com os órgãos de controle do espaço aéreo local e não prever 

adequadas regras de engajamento. 

Importante ainda se levar em conta nos planejamentos, que se preveja um plano 

alternativo para o cumprimento da missão, tendo em vista a possibilidade das 

condições meteorológicas degradadas, ou uma pane na aeronave, a impeça de 

decolar. Esse plano alternativo pode tanto ser uma conduta de adiar a missão, ou de 

se utilizar um meio de transporte terrestre. Além disso, há que se ter em mente que, 

caso se queira manter o sigilo durante uma operação, o emprego da aeronave, 

particularmente o Jaguar, que produz muito ruído, em uma ação inicial, quebrará tal 

sigilo, perdendo-se o fator surpresa. 

Espera-se que este trabalho, juntamente com outras publicações, auxilie no 

planejamento do emprego da aeronave Jaguar em operações de GLO em ambiente 

urbano, e sirva de subsídio para outros trabalhos que sigam essa linha de raciocínio. 

Sugere-se ainda, que a publicação IP 1-1, Emprego da AvEx, seja atualizada, fazendo 
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nela constar, em seu anexo B, as características da aeronave Jaguar descritas neste 

artigo. 

4.1 SOLUÇÃO PRÁTICA 

Uma solução prática, de forma a mitigar equívocos na fase de planejamento e 

emprego da aeronave Jaguar em operações GLO, é a solicitação, ao CAvEx, de um 

Oficial de Ligação da Aviação do Exército (O Lig Av Ex). O O Lig Av Ex é o oficial da 

AvEx possuidor do Curso Avançado de Aviação que é destacado junto aos órgãos de 

comando com a missão de assessorar os comandantes no que diz respeito ao 

emprego, às possibilidades e às limitações dos BAvEx (BRASIL, 2017, p. B6). Esse 

militar, ao participar dos planejamentos iniciais, informará à AvEx qual ou quais 

aeronaves são as mais indicadas para a missão, quais habilitações técnicas serão 

necessárias para as tripulações, quais materiais deverão ser conduzidos, qual a 

configuração ideal dos bancos da aeronave, com que antecedência equipes de solo, 

como abastecimento, busca e salvamento, e manutenção, deverão iniciar seus 

deslocamentos para a área de operações (se for o caso), dentre outros aspectos. Além 

disso, fará as coordenações necessárias com os órgãos de controle do espaço aéreo, 

e, no desenrolar da missão, agilizará as ligações de estado-maior com os Elm AvEx 

empregados, além de continuar a assessorar o comando da operação.  

Caso um O Lig Av Ex não seja disponibilizado, o comandante de aeronave mais 

antigo presente na missão deverá permanecer em estreita coordenação com o 

comando ao qual apoia, de forma a prestar o melhor assessoramento, dentro de suas 

possibilidades. Nesta situação, há que se entender que, além de ser o Elm AvEx mais 

antigo presente, fazendo as funções de O Lig Av Ex, este aeronavegante continua 

com o encargo de compor tripulação e pilotar e coordenar sua aeronave, logo, seu 

descanso mínimo previsto como aeronavegante não deve ser comprometido, sob o 

risco de se afetar a segurança de voo, particularmente quando isso ocorre em missões 

de longa duração.  
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