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RESUMO 
O presente estudo visa identificar as limitações dos helicópteros de ataque HA-1 FENNEC como 
elemento de apoio de fogo às operações ofensivas de ataque à localidade executadas por um Batalhão 
de Infantaria de Selva, mostrando algumas características da aeronave que, aliadas às características 
do ambiente operacional amazônico, restringem seu emprego nesta parte do território nacional, 
dificultando o apoio de fogo aéreo neste tipo de operação. O objetivo final deste trabalho é relacionar 
as características do ambiente que, associadas às características das aeronaves HA-1 FENNEC, não 
permitem ou dificultam seu emprego como apoio de fogo aéreo, concluindo que este modelo de 
aeronave não deve ser empregado nas operações ofensivas de ataque à localidade como meio de 
apoio de fogo. 
 
Palavras-chave: Apoio de Fogo, Aviação do Exército, Batalhão de Infantaria de Selva, operações 
ofensivas, ataque à localidade. 
 
RESUMEN 
 
El presente estudio pretende identificar las limitaciones de los helicópteros de ataque HA-1 FENNEC 
como elemento de apoyo de fuego a las operaciones ofensivas de ataque a la localidades ejecutadas 
por un Batallón de Infantería de Selva, mostrando algunas peculiaridades de la aeronave que, aliadas 
a las características del ambiente operacional amazónico, restringen su empleo en esta parte del 
territorio nacional, dificultando el apoyo de fuego aéreo en este tipo de operación. El objetivo final de 
este trabajo es relacionar las características del ambiente operacional que, asociadas a las 
características de las aeronáves HA-1 FENNEC, no permiten o dificultan su empleo como apoyo de 
fuego aéreo, concluyendo que este modelo de aeronave no debe ser empleado en los operaciones 
ofensivas de ataque a la localidad como medio de apoyo de fuego. 
 
Palabra clave: apoyo de fuego, aviacion del Ejército, Batallón de Infantería de Selva, operaciones 
ofensivas, ataque a localidades. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A geografia característica da região amazônica, composta por uma extensa 

cobertura vegetal aliada ao relevo irregular e a pequena quantidade de vias de 

acesso conduzem essa parte do nosso território a uma baixa ocupação demográfica. 

As localidades, boa parte das vezes são localizadas às margens dos rios, que são 

as vias de acesso mais utilizadas pela população para todos os fins, principalmente 

comerciais (reabastecimento, escoamento de produção) e para trânsito e transporte 

de pessoas. De acordo com BRASIL, “A extensa e densa floresta equatorial, a malha 

aquática de grandes proporções, a escassez de estradas, as elevadas temperaturas, 

os significativos índices de umidade do ar, a abundância de chuvas e os riscos de 

enfermidades tropicais constituem peculiaridades do ambiente amazônico.” 

(BRASIL, 1997, p.1-1) 

Normalmente, as cidades e vilas amazônicas situam-se ao longo dos rios e 

estradas. São de pequenas dimensões, construídas sem maiores planejamentos, 

com um casario de alvenaria concentrado no seu centro e muitas casas de madeira 

na periferia.(BRASIL, 1997, p.3-13) 

O transporte de suprimentos para a execução do ressuprimento, devido às 

características elencadas anteriormente, fica prejudicado devido às dificuldades 

impostas pelas características da região e ao modo de emprego descentralizado das 

frações. 

O Apoio de Fogo proporcionado pelas Armas de Apoio (morteiros, 

metralhadoras e canhões anti-carro e Carl Gustaf) necessita de estar próximo à vias 

de acesso para ressuprimento devido à capacidade de transporte do material ser 

limitada, na maioria das vezes, à capacidade de transporte do homem a pé, e ao 

peso unitário das munições de cada um destes armamentos. 

A dificuldade de observação e acompanhamento do apoio de fogo orgânico, 

além das dificuldades logísticas do Batalhão de Infantaria de Selva levam à 

necessidade de adoção de meios mais eficientes e eficazes, como o apoio de fogo 

aéreo proporcionado pelos helicópteros de ataque da Aviação do Exército. 

Os helicópteros poderão ser empregados nos diversos tipos de operações 

aeromóveis (combate, apoio ao combate ou logísticas). Dentre outras missões, as 

frações de helicópteros poderão ser empregadas para conquistar posições à 

retaguarda do inimigo. Helicópteros de ataque poderão apoiar a transposição 

batendo os carros inimigos que ameacem o escalão ataque. Poderão, ainda, realizar 
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reconhecimentos, transpor a reserva do batalhão e elementos de apoio de fogo (Mrt 

M, Arma AC), transportar munição, transportar meios de engenharia para o curso de 

água e auxiliar na evacuação e no suprimento. (BRASIL, 2003, p.4-106) 

Além das transformações pelas quais o Exército vem passando, durante os 

conflitos recentes, os helicópteros, especialmente os de ataque, mostraram-se 

fundamentais para o emprego em missões de reconhecimento, vigilância, ataques e 

apoio de fogo em ambientes urbanos ou não, utilizando-se de armamentos de grande 

precisão. (BRASIL, 2014) 

Desta forma, surge como importante fator de apoio de fogo o emprego de 

helicópteros da Aviação do Exército (Av Ex), devido à capacidade de cobrir grandes 

distâncias e de retornarem à Base de Operações ou a um Ponto de Apoio Logístico 

para ser reabastecido de combustível e ser ressuprido de munição. 

Os Helicópteros HA - 1 FENNEC (Esquilo) do Exército Brasileiro são 

helicópteros do tipo monomotor, multimissão e empregados em reconhecimento e 

ataque leve, e no emprego geral na Força Aérea e na Força Aeronaval. As 

aeronaves, de fabricação francesa, possuem boa reserva de potência com o peso 

máximo de decolagem, excelente manobrabilidade e capacidade de ser armada com 

metralhadoras axiais .50, lançadores de foguetes de 70mm e, na configuração para 

transporte de passageiros, com uma metralhadora lateral 7,62mm. Algumas 

unidades possuem um sistema de imageamento diurno e noturno, e os FENNEC 

encontram-se adaptados para o uso de Óculos de Visão Noturna (OVN/NVG). 

(DEFESANET, 2014) 

Contudo, em uma visão global, para melhor atuarem no cenário dos conflitos 

atuais, esse modelo de helicóptero pode receber avanços em outras áreas. Análises 

realizadas por especialistas apontam, principalmente, para a adoção de novos 

sistemas de identificação e aquisição de alvos, configuração com armamentos de 

maior precisão e flexibilidade, e, ainda, autodefesas ativas e/ou passivas. 

(DEFESANET, 2014) 

A capacidade de lançar mísseis ar-solo tornou-se básica para qualquer 

helicóptero de ataque, visto que este tipo de aeronave é a melhor arma contra 

blindados e para apoio de fogo em ambiente urbano. Para o HA – 1 estão disponíveis 

no mercado internacional mísseis de fabricação francesa e norte-americana, 

adaptáveis ao sistema de aquisição de alvos que já se encontra instalado em 

algumas aeronaves. (DEFESANET,2014) 



3 
 

A dificuldade de ressuprimento logístico classe V, principalmente quanto à 

munições para as armas de apoio dos pelotões de Morteiro Médio e Anticarro do 

Batalhão de Infantaria de Selva e dos pelotões de Apoio das subunidades (SU) de 

fuzileiros de selva, podem gerar problemas ao apoio contínuo e cerrado às 

operações ofensivas desencadeadas pela SU ou pelo BIS. 

O 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BAvEx) é a unidade responsável por 

apoiar com sua Força de Helicópteros as operações desencadeadas na Amazônia 

Brasileira. Entretanto, está equipado somente com helicópteros de Manobra HM – 1 

PANTERA, HM- 2 BLACKHAWK e HM – 3 COUGAR, não sendo dotados, em seu 

Quadro de Distribuição de Material (QDM) de helicópteros de ataque. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

O helicóptero é um importante meio e influi de maneira decisiva no campo de 

batalha. Seja através do apoio ao combate (através da movimentação de tropas ou 

de apoio logístico) seja como apoio de fogo (ampliando consideravelmente o poder 

de combate da tropa apoiada), sua utilização é quase que imprescindível no campo 

de batalha. 

A Amazônia, com suas características peculiares de relevo, clima, vegetação e 

hidrografia, implica diretamente na utilização e emprego dos helicópteros de ataque 

disponíveis na Aviação do Exército, os helicópteros de ataque HA-1 FENNEC. O 4º 

BAvEx, responsável pelo apoio direto às unidades de Infantaria de Selva, não 

dispõem em seu quadro de trabalho, de tais modelos de helicópteros para atuação 

e emprego no Comando Militar da Amazônia e no Comando Militar do Norte. 

Diante de tal situação o presente estudo visa identificar: Ante o exposto na 

introdução, depara-se com o seguinte problema: a falta de disponibilidade de 

helicópteros de ataque orgânicos do 4º BAVEX constitui-se numa limitação ao apoio 

de fogo dos Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) nas Operações Ofensivas de 

ataque à Localidade? 
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo visa a analisar as limitações impostas pela falta de apoio de 

fogo dos helicópteros de ataque aos Batalhões de Infantaria de Selva nas operações 

ofensivas de ataque à localidade. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar a falta de apoio de fogo aéreo orgânico aos Batalhões de Infantaria 

de Selva; 

b) Analisar a falta de apoio de fogo aéreo aos Batalhões de Infantaria de Selva 

nas Operações Ofensivas de Ataque à Localidade; 

c) Analisar a capacidade de apoio de fogo aéreo do 4º BAvEx aos Batalhões 

de Infantaria de Selva; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Qualquer localidade amazônica pode constituir-se em acidente capital, desde 

que facilite o controle da circulação e seja de interesse da manobra. Cada uma delas 

tem sua área de influência, onde gravitam as vilas e pequenas comunidades 

ribeirinhas ou de lavradores de beira de estrada. Assim, as localidades constituem 

os objetivos táticos e estratégicos mais importantes da guerra na selva. (BRASIL, 

1997, p. 3-14). 

Tais Hoje em dia, com o advento da globalização e da evolução tecnológica, as 

considerações civis têm sido fator preponderante para opinião pública e esta, por 

conseguinte, tem definido a permanência de nações em conflitos e sido o fiel da 

balança quanto à vitória ou derrota nas guerras modernas. Estas considerações 

levam em conta, principalmente, os danos colaterais sofridos pela população civil 

não combatente 

A atuação em áreas onde haja uma maior concentração de pessoas necessita 

da utilização de armas com maior poder de precisão sem que se perca o poder de 

fogo necessário. 
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Para apoiar com um excelente poder de letalidade infligindo um baixo ou nulo 

número de baixas civis, temos a utilização dos helicópteros de ataque HA - 1 

FENNEC, diminuindo em operações ofensivas de ataque à localidade a necessidade 

de armas menos precisas, como morteiros e outras armas de apoio de fogo 

construídas e dimensionadas para a Guerra Convencional. 

Além disso, a possibilidade de acompanhamento de alvos que tentem se evadir 

das localidades através de estradas ou por rios, a perseguição destes ficará facilitada 

pelos helicópteros, uma vez que o campo de visão da aeronave permite acompanhar 

o alvo a grandes distâncias e engajá-lo a uma distância considerável. 
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2 METODOLOGIA 

 

A fim de coletar informações com as quais se possam desenvolver uma 

possível solução para o problema formulado, o escopo desta pesquisa procurou aliar 

a leitura analítica e fichamento das fontes, a aplicação de questionários, 

argumentação e discussão de resultados. 

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

conceitos de pesquisa qualitativa e quantitativa, pois as referências numéricas 

obtidas por meio dos questionários foram fundamentais para a compreensão das 

necessidades dos militares, sem, entretanto, haver a exclusão do aspecto valorativo 

das fontes bibliográficas. 

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

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

exigiu uma familiarização inicial através da leitura de manuais e pesquisas acerca do 

tema de estudo, seguida da aplicação de um questionário para uma amostra com 

vivência e capacitação profissional relevante sobre o assunto. 

 

2.1  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Inicialmente, foi realizado o delineamento da pesquisa com a definição de 

termos e conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo 

baseada em uma revisão de literatura baseada no início do fim dos anos 90 até os 

dias atuais, com ênfase à incorporação e utilização dos modelos da família HA-1, 

inicialmente os modelos tipo Esquilo e, posteriormente, os modernizados FENEC, 

além da caracterização do ambiente da operação de ataque à localidade. 

Foram utilizados de base para a pesquisa os manuais de campanha do EB que 

abordam os Batalhões de Infantaria (C7-20), o Batalhão de Infantaria de Selva(IP 

72-20) e o combate em zonas edificadas e fortificadas. (C31-50) 

Foram utilizadas as palavras-chave apoio de fogo, cerco, isolamento, 

localidades amazônicas, localidades ribeirinhas, helicópteros, helicópteros de 

ataque, armamento e munição em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca 

de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e leitura de 

manuais e instruções provisórias acerca da Aviação do Exército, do Ataque à 

localidade, do Batalhão de Infantaria de Selva e seu Apoio de Fogo orgânico, e do 

Apoio de Fogo Aéreo. 
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Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura não se limitou a 

operações de guerra, buscando o maior espectro possível situações de 

aplicabilidade do referido meio em apoio de fogo aos Batalhões de Infantaria de 

Selva. 
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3  O BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 

 

O presente capítulo visa apresentar os componentes e o ambiente inerente ao 

Batalhão de Infantaria de Selva, a fim de que possamos ter uma melhor 

compreensão e maior conhecimento para um melhor entendimento acerca deste 

trabalho. 

 

3.1 A REGIÃO AMAZÔNICA 

 

A região amazônica está localizada mais ao norte do Brasil, abrangendo a 

região Norte do país, e parte das regiões Centro-Oeste e Nordeste. É caracterizada 

por grandes extensões de floresta primária, composta por árvores de grande porte e 

densa cobertura vegetal. 

Possui uma grande extensão de área e uma população proporcionalmente 

pequena, gerando grandes vazios demográficos. Percorrem-se grandes distâncias 

(seja por estradas, rios ou meio aéreo) sem ter contato com qualquer tipo de cidades 

ou localidades.  

A transitabilidade e os acessos às localidades amazônicas são, em boa parte, 

afetados pelo regime de chuvas da região. As estradas, em sua maioria, por serem 

de terra sem revestimento asfáltico (excetuando-se as federais e algumas estaduais, 

mas mesmo estas encontram-se, em grande número, em precário estado de 

conservação e transitabilidade) e os rios, meios mais comum a toda a região, são 

afetados na variação do seu volume de água, sendo que esta influência altera 

diretamente a profundidade destes, acarretando implicações e restrições quanto ao 

calado das embarcações (e consequentemente no tamanho das embarcações e 

volume/peso que estas podem transportar) como também nas rotas a serem 

seguidas, obrigando a constantes mudanças para se adaptarem às 

calhas/canais/bancos de areia que são formados nos períodos de seca. 

 

3.2 OS BATALHÕES DE INFANTARIA DE SELVA 

 

Os Batalhões de Infantaria de Selva são formados por uma estrutura 

semelhante aos Batalhões de Infantaria Motorizados e Batalhões de Infantaria Leve, 

entretanto com algumas modificações devido ao ambiente operacional e a sua forma 

de emprego, variando inclusive de BIS para outra BIS. Compõem-se basicamente 
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por um Estado-Maior, uma quantidade variável de SU de Fuzileiros de Selva e uma 

Cia C Ap. Podem constar de seu organograma uma Base Administrativa, Pelotões 

Especiais de Fronteira (PEF) ou uma Companhia Especial de Fronteira (CEF), 

dependendo do número de PEF que haja sob sua responsabilidade ou da localização 

/efetivo destacado. 

 

O apoio de fogo de morteiro compreende os fogos do pelotão de morteiros 

médio da companhia de comando e apoio, da seção de morteiros médios 

do pelotão de apoio e dos morteiros médios do pelotão de fuzileiros. Os 

fogos de morteiros são normalmente empregados para destruir ou 

neutralizar tropas e armas coletivas, complementando os fogos da artilharia, 

particularmente quando não houver possibilidade ou disponibilidade de 

apoio de fogo de artilharia. Os morteiros também podem realizar fogos 

iluminativos e fumígenos. A principal vantagem dos morteiros em relação à 

artilharia é a maior rapidez no desencadeamento dos seus fogos. 

(BRASILC7-15, p. 3-2) 

 

Com foco no apoio de fogo, as SU de Fuzileiros possuem como apoio de fogo 

orgânico um Pelotão de Apoio, composto por 01 (uma) seção de Mrt 60 mm a 02 

(duas) peças. 

Cada pelotão possui, como apoio de fogo, uma mtr 7,62mm MAG no seu Grupo 

de Comando. 

Como apoio de fogo do Batalhão, existe 01 (um) Pelotão Morteiro Médio (Pel 

Mrt Me), composto por 02 seções de Mrt 81 mm a 03 peças cada (06 peças, no total), 

subordinados à Cia C Ap. Conta, ainda, com o Pelotão Anti-Carro (Pel AC), composto 

por 02 (duas) seções a 02 (duas) peças cada uma, perfazendo um total de 04 

(quatro) peças Anti-Carro. 

O emprego de meios de apoio de fogo visa à neutralização de pessoal e armas 

inimigas situadas às margens ou em embarcações, à destruição de embarcações e 

campos de pouso, bem como à interdição de eixos fluviais ou rodoviários. 

As dificuldades de coordenação e observação são atenuadas pelo emprego de 

helicópteros e observadores adestrados na utilização de processos expeditos para 

a condução dos fogos. (IP72-20, p. 5.10) 
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3.2.1 O APOIO DE FOGO DO BIS NO ATAQUE 

  

O apoio de fogo orgânico do Batalhão de Infantaria de Selva restringe-se aos 

fogos dos pelotões de apoio das companhias de fuzileiros de selva. 

O escalão superior pode apoiar o batalhão, passando em reforço, sempre que 

possível, uma bateria de artilharia de campanha de selva, cabendo ao comandante 

de batalhão planejar e controlar o seu emprego. (IP2-20, p. 3.13) 

 

f. O apoio de fogo, apesar de todas as dificuldades para sua execução, deve 

ser explorado ao máximo. Por isso, nos reconhecimentos, as patrulhas 

devem identificar os alvos e localizá-los na carta, facilitando a ajustagem e 

a realização dos fogos. É importante o levantamento das possíveis vias para 

contra-ataques e retraimentos que possam ser usadas pelo inimigo. (IP72-

20, p.3.11) 

 

Observamos, também, que devido à descentralização das ações, as armas de 

apoio são normalmente empregadas em reforço ou apoio direto junto aos pelotões 

de fuzileiros, conforme nos diz BRASIL (1997):  

 

Normalmente, as frações de metralhadoras e canhões (ou mísseis), atuam 

em reforço ou em apoio direto aos pelotões de fuzileiros. As seções de 

morteiros, por sua vez, costumam ser empregadas em ação de conjunto às 

companhias de fuzileiros de selva das quais são orgânicas, podendo, se for 

mais vantajoso, serem centralizadas, total ou parcialmente, pelo batalhão, 

para apoiarem a manobra como um todo. (IP72-20, p. 5.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 
4  A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

A AvEx está organizada em um Comando de Aviação do Exército, composto 

por 04 Batalhões de Aviação do Exército (BAvEx), 01 Batalhão de Manutenção de 

Suprimentos de Aviação do Exército (B Mnt Sup AvEx), 01 Base de Aviação de 

Taubaté (BAvT) e 01 Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx). Os 

BAvEx que compõem o CAvEx estão organizados e dispostos da seguinte maneira 

no território nacional: 

-1º BAVEX, localizado em Taubaté – SP; 

-2º BAVEX, localizado em Taubaté – SP; 

-3º BAVEX, localizado em Campo Grande – MS; 

-4º BAVEX, localizado em Manaus – AM; 

Para o nosso estudo, daremos maior ênfase ao estudo dos Batalhões de 

Aviação do Exército (BAvEx). De acordo com o BRASIL (IP 1-1, p. 3-2), o Esquadrão 

da Aviação do Exército é organizado em Comando, 01 (uma) Esquadrilha de 

Comando e Apoio, 01 (uma) Esquadrilha vocacionada para o cumprimento das 

missões de combate, reconhecimento aeromóvel e ataque aeromóvel, 02 (duas) 

esquadrilhas vocacionadas para o cumprimento das demais missões de combate, 

das missões de apoio ao combate e de apoio logístico e 01 (uma) esquadrilha 

encarregada da manutenção e do suprimento do material de aviação. IP 1-1, p. 3-2. 

Devido ao ano em que foi redigido o manual, o termo Esquadrão mencionado refere-

se à estrutura do Batalhão de Aviação, e não à fração equivalente à subunidade. 

Normalmente, a organização para emprego da Av Ex está muito relacionada 

ao emprego e a finalidade da missão. Para isto, constitui-se, baseado em sua 

modularidade, uma Força de Helicópteros, que é a “designação genérica dada aos 

elementos (módulos de emprego) da Av Ex, organizados em pessoal e material, para 

o emprego em operações – seja cumprindo missões de combate, de apoio ao 

combate e ou de apoio logístico. Uma F He é organizada por módulos constituídos 

das Unidades da Av Ex, a partir do escalão pelotão (Pel).” (EB20-MC-10.214, p. 1-

3) 
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4.1 CARACTERÍSTICAS DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 

Nas mais diversas literaturas acerca da Aviação Militar, principalmente nos 

manuais que tratam sobre os vetores aéreos e da Aviação do Exército, encontramos 

como características preponderantes o aumento da amplitude que esta proporciona 

às operações, potencializando ataques de oportunidade, ações de choque e ações 

em profundidade, e principalmente, agregando mobilidade às peças de manobra. 

(EB20-MC-10.214, p. 1-2) 

Conforme relatado por BRASIL (2014): 

 

“Os meios aéreos próprios agregam capacidades aos comandantes 

terrestres de todos os elementos de emprego da Força, principalmente pelo 

acréscimo de mobilidade, ação de choque e capacidade de observação no 

Espaço de Batalha. Essas características fazem com que, em geral, a 

aplicação do poder de combate terrestre nos conflitos armados se inicie com 

considerável emprego de meios aéreos da F Ter.” (EB20-MC-10.214, p. 2-

1) 

 

A característica da Aviação do Exército não está ligada somente às 

características dos helicópteros que a compõem, como capacidade de carga, 

tecnologia embarcada e autonomia, como também da doutrina que a rege, como fica 

tácito devido às peculiaridades e à forma como é realizada a manutenção. 

 

4.2 CAPACIDADES, POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA AVIAÇÃO DO 

EXÉRCITO 

 

O manual de VETORES AÉREOS (EB20-MC-10.214, 2014), em seu capítulo 

3, aborda as capacidades, as possibilidades e as limitações da Aviação do Exército. 

Podemos elencar, de acordo com o manual supracitado e de acordo com o tema da 

nossa pesquisa, as seguintes capacidades da Av Ex: 

 

a) atacar objetivos em profundidade ou em regiões de difícil acesso, 

inquietando, desgastando e provocando o desdobramento prematuro dos 

meios do oponente, de modo a neutralizá-lo ou a retardar o seu movimento 

c) explorar os efeitos da surpresa no nível tático, atuando sobre PC, 

reservas, instalações logísticas e centros de C2 do oponente, obrigando-o 

a ampliar suas medidas de proteção ou a reagir de um modo para o qual 

não estava preparado; 



13 
 

f) proporcionar proteção às F Spf, operando isoladamente ou em conjunto 

com outras unidades que atuam na Função de Combate Proteção 

l) proporcionar apoio de transporte aéreo logístico em prol da F Spf e das 

U/frações da Av Ex. (EB20-MC-10.214, p. 3-2/3-3) 

 

De acordo com BRASIL (2000), o emprego da Av Ex nas operações ofensivas 

proporciona, dentre outras, as seguintes vantagens enumeradas conforme os 

tópicos a seguir: 

- maior rapidez em sua execução 

-  maior flexibilidade 

- maior profundidade ao combate 

- informações mais rapidas e oportunas 

- maior rapidez e flexibilidade no apoio logístico 

Entretanto, como limitações, a Av Ex apresenta algumas considerações e 

condicionantes que devem ser analisadas durante o planejamento do seu emprego 

numa operação, dentre as quais estão explicitadas também no manual de EB-20-

MC-10.214 VETORES AÉREOS: 

 

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) possibilidade de fadiga das tripulações, particularmente nas operações 

de duração prolongada. (EB20-MC-10.214, p. 3-3) 

 

Além destas limitações, o manual de AVIAÇÃO DO EXÉRCITO IP 1-1 

acrescenta a limitação da capacidade de transporte de pessoal e material, que fica 

condicionada ao modelo da aeronave que está disponível e pelo terreno ( IP 1-1, p.3-

4). Já as Instruções Provisórias 72-1 Operações na Selva dizem que: 
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O apoio aéreo é afetado pelas grandes distâncias entre os locais de pouso, 

capazes de comportar o tipo das aeronaves exigido, e aérea de operações 

e também pelas bruscas e repentinas mudanças nas condições 

meteorológicas normais, com a ocorrência de tempestades tropicais. (IP72-

1, p3.15) 

 

4.3 MISSÕES 

 

A Aviação do Exército é apta a cumprir 03 (três) tipos de missões: missões de 

combate, missões de Apoio ao Combate e missões de Apoio Logístico. Classificadas 

de acordo com as Instruções Provisórias 1-20, O ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO 

EXÉRCITO, são definidas da seguinte maneira: 

 

c. Missões de Combate - Sendo empregado para destruir ou neutralizar o 

inimigo, participar na conquista, controle a interdição de acidentes capitais 

do terreno, prover segurança para a força principal, obter informações para 

o escalão em proveito do qual opera ou realizando uma combinação dessas 

ações, o esquadrão de aviação do exército estará cumprindo missões de 

combate 

d. Missões de Apoio ao Combate - O Esqd Av Ex cumpre missões de apoio 

ao combate quando é empregado para prestar aeromobilidade aos 

elementos da F Ter que fazem parte dos sistemas de inteligência; comando 

e controle; mobilidade, contra-mobilidade e proteção; apoio de fogo; e 

defesa antiaérea. 

e. Missões de Apoio Logístico - O Esqd Av Ex cumpre missões de Ap Log 

quando é empregado para a execução de tarefas e atividades logísticas da 

F Ter que são realizadas pelos componentes do sistema de apoio logístico. 

(IP1-20, p. 5.1 e 5.2) 

 

Desta forma, daremos maior ênfase em nosso estudo a este tipo de missão , 

visto que o apoio de fogo aéreo, nosso objeto de estudo, se enquadra neste tipo de 

missão. 

Dentro das missões de combate, cabe ressaltar o ataque aeromóvel. Este pode 

ser empregado, de acordo com BRASIL(IP 1-20, p. 6-4), nas operações ofensivas, 

sobre forças inimigas que tentam manobrar, reforçar ou retrair; sobre unidades da 

reserva inimiga ou para desorganizar seus contra-ataques. 

O ataque aeromóvel é assim definido por BRASIL(IP1-20, p. 5.2): 
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Missão de combate na qual uma F He, constituindo ou não FT aeromóvel 

com elementos de força de superfície, é empregada para neutralizar ou 

destruir forças ou instalações inimigas. O menor escalão do Esqd Av Ex 

organizado, adestrado e capacitado ao cumprimento de missões de ataque 

aeromóvel é a Esqda He Rec Atq, podendo ser reforçada com frações da 

Esqda He Emp Ge. IP1-20, p. 5.2 

 

 

 4.4 APOIO DE FOGO AEROMÓVEL 

 

O Apoio de Fogo constitui-se num fator primordial para que a manobra ofensiva 

ocorra da melhor maneira possível, proporcionando um menor número de baixas das 

forças amigas, inclusive. Os helicópteros que compõem a Av Ex, tanto os de 

emprego gereal quanto os de Reconhecimento e Ataque, podem atuar em proveito 

da manobra dos Batalhões de Infantaria. Os helicópteros de Emprego Geral, 

contudo, apresentam limitado poder de fogo, pelo fato de estarem equipados tão 

somente com metralhadoras 7,62mm MAG em suas portas laterais, sendo operadas 

pelos mecânicos da tripulação de vôo. Os helicópteros de Rec Atq possuem maior 

poder de fogo, capaz de apoiar de forma mais satisfatória e com maior poder de 

choque o ataque do Batalhão de Infantaria. 

De acordo com BRASIL(IP2-20, p. 6-10), “As aeronaves de reconhecimento e 

ataque que executam a segurança da força-tarefa aeromóvel, após o desembarque, 

podem proporcionar apoio de fogo ao batalhão.” 

Este apoio de fogo é proporcionado por meio do fogo aéreo concentrado sobre 

objetivos. Os alvos podem ser engajados de forma associada ou não ao fogo da 

força de superfície. 

Normalmente, são alvos compensadores para o apoio de fogo aeromóvel, 

listados nas Instruções Provisórias 72-20: 

(1) forças inimigas que tentam manobrar, reforçar ou retrair 

(2) posições do inimigo 

(3) embarcações e viaturas ao longo dos principais eixos que conduzem ao 

objetivo.  

 

4.5 LOGÍSTICA 
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A logística desempenhada pela Av Ex possui características próprias, devido a 

fatores como o alto valor agregado das peças, dificuldade de reposição material e a 

especialização exigida e inerente à atividade. BRASIL(2000) elenca como 

peculiaridades da logística da Av Ex as características básicas de centralização das 

atividades específicas; adoção de procedimentos logísticos especiais, capazes de 

assegurar presteza e eficácia de apoio; disponibilidade permanente de pessoal 

habilitado; estreito contato com as estruturas logísticas de aviação das outras forças 

singulares; funcionamento vinculado a sistemas externos à Força Terrestre, às 

outras forças singulares e ao País; necessidade de rigor e presteza acima dos 

padrões normais nos procedimentos logísticos. (IP1-1, p. 6-1) 

Esta logística da Av Ex refere-se tanto à classes III (combustíveis e 

lubrificantes) quanto à classe V (munições). BRASIL(IP1-20,p.7-5), acerca do 

suprimento classe V de aviação, nos diz o seguinte: 

 

Suprimento classe V (munição de aviação) - Diferente da sistemática 

seguida para obtenção do suprimento Cl V comum, para Cl V (A) segue-se 

a seguinte sequência: (1) o Esqd Av Ex, em função das missões recebidas, 

faz o pedido diário de munição ao B Mnt Sup Av Ex; (2) o B Mnt Sup Av Ex, 

em função da disponibilidade de munição, fará a entrega do suprimento 

solicitado pelo Esqd Av Ex na sua área de trens; e (3) é encargo do Esqd 

Av Ex realizar a distribuição do suprimento Cl V (A) às suas Esqda, 

utilizando-se dos meios disponíveis, a exemplo do que é feito com o 

suprimento Cl III (A), priorizando o transporte terrestre. IP1-20,p.7-5 

 

As dificuldades logísticas também são abordadas nas Instruções provisória 1-

20 O Esquadrão de Aviação do Exército, onde o ambiente e as grandes distâncias 

aliados à dificuldade de transporte fazem com que haja um preposicionamento de 

suprimentos, também chamados de “cachês”, nos locais de possível emprego ou 

rotas de passagem das aeronaves. 
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5  LIMITAÇÕES PARA EMPREGO DA AVIAÇÃO DE ATAQUE DO EXÉRCITO 

COMO APOIO DE FOGO AO BIS 

 

O 4º BAvEX é o Batalhão de Aviação do Exército vocacionado para o 

cumprimento das missões aeromóveis na região amazônica, englobada pelo 

Comando Militar da Amazônia e pelo Comando Militar do Norte. Entretanto, dentro 

de sua estrutura organizacional, este não possui helicópteros de ataque, visto que 

em sua estrutura possui 02 (duas) esquadrilhas de helicópteros de Emprego Geral, 

não havendo a esquadrilha de helicópteros de Reconhecimento e Ataque (Rec Atq). 

Dentro da estrutura dos BAvEx, é prevista esta esquadrilha de helicópteros de 

Reconhecimento e Ataque para garantir a segurança dos helicópteros de Emprego 

Geral tanto no deslocamento quanto nas atividades de pouso e decolagem, 

principalmente na consecução de operações aeromóveis. 

O fato dos helicópteros de Rec Atq da Av Ex serem o HA-1 FENNEC é o 

principal motivo de sua ausência no 4º BAvEx, principalmente pelo fato de ser 

monomotor. Todas as outras aeronaves presente no 4º BAvEx são bimotor. Isso 

implica que, em caso de pane, ela possui, ainda que com limitações, relativa 

autonomia e segurança para que sejam realizados os procedimentos de segurança, 

a estabilização aeronave e a procura por uma área que ofereça melhores condições 

para um pouso seguro. Já o HA-1 FENNEC, em caso de pane no motor, terá de fazer 

um pouso de emergência, onde quer que esteja, haja ou não área disponível e 

segura para esta emergência. 

Somados à isso, as características da região amazônica também não são 

propícias ao HA-1 FENNEC. A grande umidade e, principalmente, a ocorrência de 

chuvas fortes e a sua ocorrência repentina, além das grandes extensões de floresta 

primária, tornam-se óbices para o emprego desta aeronave neste ambiente. 

Cabe ressaltar que este modelo de aeronave já dotou o 4º BAvEx e realizou 

vôos na região amazônica, entretanto pelo fato elencado anteriormente (ser um 

modelo monomotor), e por motivos de segurança, este deixou de operar na 

amazônia. 
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6  CONCLUSÃO 

 

O presente estudo objetivou analisar as limitações impostas pela falta de apoio 

de fogo dos helicópteros de ataque da Aviação do exército aos Batalhões de 

Infantaria de Selva nas operações ofensivas de ataque à localidade, buscando 

analisar do ponto de vista da falta de apoio de fogo aéreo orgânico aos Batalhões de 

Infantaria de Selva, principalmente nas operações ofensivas de ataque à localidade.  

Como conclusões sobre o tema, podemos inferir que os helicópteros de ataque 

da Aviação do Exército HA-1 FENNEC não têm condições de atuar como apoio de 

fogo aos Batalhões de Infantaria de Selva nas operações ofensivas de ataque à 

localidade, devido a não haver sua disponibilidade no 4º BAvEx, e ao fato de ser 

monomotor, o que limita a sua operação na região pelo fator segurança. Cabe 

ressaltar que este modelo de aeronave já dotou o 4º BAvEx, entretanto pelos motivos 

de segurança hoje já não esta distribuído naquela unidade. 

Poderia até ser solicitado reforço dos helicópteros de Reconhecimento e 

Ataque aos Batalhões de Aviação do Exército onde este se encontra disponível, 

entretanto as limitações elencadas no capítulo anterior, ainda assim, restringem e 

funcionam como um limitador para a utilização deste modelo no ambiente amazônico 

por questões de segurança. 

O Exército Brasileiro possui um programa estratégico, elencado pelo Escritório 

de Projetos do Exército, chamado Aviação, em que se pretende equipar as 

aeronaves HM-1 Pantera e HM-2 Black Hawk com mísseis e metralhadoras coaxiais 

e e dotaá-los com as capacidades de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 

busca de Alvos (IRVA). Estas aeronaves já operam no ambiente amazônico e já se 

encontram distribuídas ao 4º BAvEx, tendo atualmente as capacidades necessárias 

a realizar o vôo na região amazônica. Havendo sua modernização e equipagem com 

material que as proporcionem atuar como meios de apoio de fogo aéreo, os 

Batalhões de Infantaria de Selva poderão dispor de apoio de fogo aéreo para as 

operações ofensivas de ataque à localidade. 
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