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Resumo 

O avanço tecnológico vem transformando as interações humanas em todos os 
níveis, e isso não é diferente quando se trata dos conflitos armados. Dentro 

desse contexto, é possível observar as vantagens advindas de um grande 
aparato tecnológico de posse das forças armadas, fato este que culmina em uma 
grande capacidade operativa e dissuasória, garantindo os interesses das nações 

ao longo do globo. Fruto destas observações é possível verificar que a 
capacidade de combater a noite em uma situação próxima do combate diurno, 

no que tange a visibilidade, pode constituir uma grande vantagem do ponto de 
vista tático, porém oferecer grandes desafios no aspecto de coordenação das 
forças dentro do campo de batalha. O Assalto aeromóvel por si só já constitui-se 

em uma operação complexa que envolve uma grande quantidade de meios 
materiais e de pessoal adestrado para sua realização. A doutrina militar brasileira 

acerca do assunto é restrita e os exercícios de adestramento das tropas vem 
sendo realizados buscando o adestramento das tropas em atividades diurnas em 
sua totalidade, crescendo de importância o desenvolvimento de conhecimento 

para o emprego do assalto aeromóvel noturno com o uso de dispositivos óticos 
de visão noturna (óculos de visão noturna). 

 
PALAVRAS-CHAVE: dispositivos óticos de visão noturna, óculos de visão 
noturna, assalto aeromóvel. 

 
abstract 
The Technological advance has been transforming the human interactions at all 

levels, and this is not different when it comes to armed conflicts. Within this 
context, it is possible to observe the advantages derived from a great 

technological apparatus possessed by the armed forces, which culminates in a 
great operative and dissuasive capacity, guaranteeing the interests of nations 
throughout the globe. As a result of these observations, it is possible to verify that 

the ability to fight at night in a situation close to the daytime combat, in terms of 
visibility, can be a great advantage from the tactical point of view, but it presents 

great challenges in the aspect of coordination of forces within the battle field. Air 
assault itself is already a complex operation involving a large amount of material 
resources and trained personnel to be carried out. The Brazilian military doctrine 

about this subject is restrict and the training exercises of the troops have been 
carried out seeking the training of the troops in daytime , increasing the 

importance of the development of knowledge for the use of the nocturnal air 
assault with the use of devices night vision goggles. 
 

KEY WORDS: optical devices for night vision, night vision goggles, aeromobile 
assault 



1. INTRODUÇÃO 

“O avião é um invento interessante, mas não vejo nele qualquer utilidade 

militar” (Mal Ferdinand Foch – Titular de Estratégia – ESG/Fr – 1911). 

O Mal Foch não observou as possibilidades que o avião e os meios aéreos 

iriam introduzir na arte da guerra. 

Nas Forças Armadas Brasileiras, o emprego dos meios aéreos nas 

operações militares, remonta a Guerra da Tríplice Aliança, envolvendo o Brasil, 

a Argentina, e o Uruguai, constituindo uma aliança para derrotar as forças 

paraguaias. Nesse episódio da história militar brasileira, Luís Alves de Lima e 

Silva, o Duque de Caxias, utilizou balões para observar as posições inimigas, 

caracterizando assim a primeira vez que meios aéreos foram empregados pelas 

Forças Armadas Brasileiras. 

Com o advento dos meios de transportes aéreos, a arte da guerra sofreu 

profundas transformações, tais como o aumento do poder de fogo das Forças 

Armadas, bem como a possibilidades de deslocamentos de tropa com rapidez 

proporcionando agilidade e flexibilidade nas operações militares. 

A Segunda Grande Guerra Mundial foi o grande marco para a aviação em 

combate, em especial a atuação da Luftwaffe (Força Aérea Alemã), que 

devastou diversas pequenas cidades britânicas e castigou a capital Londres. 

Destaca-se também a atuação da Luftwaffe no lançamento de um grande 

número de para-quedistas no território holandês, realizando o primeiro assalto 

aeroterrestre da guerra segundo o livro de História Militar – Vol. 2 – do Ten Cel 

João Carlos Jânio Gigolotti, outras operações aeroterrestres que foram 

executadas durante a Grande Guerra consolidaram o emprego dos meios aéreos 

no transporte de tropas durante as ações de combate. 

Com a evolução dos conflitos armados e por ocasião da Guerra do Vietnã, 

conflito armado envolvendo os Estados Unidos da América e o Vietnã do Norte, 

guerra esta ocorrida entre os anos de 1959 e 1975. Durante o conflito as Forças 

Armadas Americanas verificaram a necessidade do emprego de uma tropa com 

grande mobilidade e capacidade de emprego em regiões de difícil acesso, sendo 

assim, foi desenvolvida e testada a operação de Assalto Aeromóvel, onde uma 

força de superfície juntamente como uma força de helicópteros constituiu uma 

Força Tarefa Aeromóvel e operou  entre os dias 14 e 18 de novembro de 1965, 

no vale do rio Drang, evento este que entrou para a história militar como o 

primeiro Assalto Aeromóvel da história dos conflitos armados. 



Fruto da experiência americana e com a evolução tecnológica do Exército 

Brasileiro, foi criada a 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel), tropa criada 

para atender as necessidades da força em possuir as capacidades de 

flexibilidade proporcionada pelas tropas adestradas na execução do Assalto 

Aeromóvel. 

O Assalto Aeromóvel em sua concepção, caracteriza-se por uma operação 

de cunho ofensivo, empregando-se conjuntamente uma tropa de infantaria leve 

armada e adestrada para a execução de operações aeromóveis, e uma força de 

helicópteros constituindo assim uma Força Tarefa Aeromóvel, capaz de operar 

dentro do território inimigo, buscando a conquista de posições fracamente 

defendias ou preferencialmente sem a presença de tropas inimigas na área a ser 

conquistadas. 

A profundidade do Assalto Aeromóvel é variável, porém deve ser buscada 

uma distância que permita o apoio de artilharia do escalão superior. As tropas 

empregadas por ocasião da operação devem possuir a capacidade de durar na 

ação por um prazo de até 48h (quarenta e oito horas) após o encerramento do 

fluxo logístico fornecido pela força de helicópteros. 

Tendo em vista a grande complexidade de execução, bem como as 

vulnerabilidades inerentes ao desembarque de tropas em território controlado 

pelas forças inimigas, crescem de importância as medidas de coordenação das 

tropas empenhadas na operação. Dentro deste conceito devemos analisar todas 

as nuances que podem afetar, ou até mesmo comprometer o sucesso da 

operação. 

O emprego de tecnologia de ponta, bem como a capacitação das forças 

militares na utilização dessas novas tecnologias tem incrementado o poder de 

combate dos exércitos ao redor do mundo, a partir deste ponto e com o 

desenvolvimento de meios optrônicos surgiu a possibilidade de combater 

durante a noite em condições muito próximas das condições de combate durante 

o dia. 

O presente trabalho visa fazer uma análise entre o Assalto Aeromóvel 

diurno e o Assalto Aeromóvel Noturno com o uso de equipamentos optrônicos 

(óculos de visão noturna – OVN), buscando levantar as possibilidades e 

limitações do Assalto Aeromóvel em cada uma das circunstâncias elencadas. 

 

PROBLEMA 



Ao realizar uma breve análise sobre os conflitos armados modernos, é 

possível serem observadas características que os distinguem completamente 

das Guerras ocorridas até a metade do século 20. O avanço tenológico 

alcançado pela humanidade a partir da 2ª Guerra Mundial, provocou mudanças 

consideráveis em todos os campos do conhecimento. A indústria bélica produziu 

desde então o mais variados tipos de armamentos e dispositivos de apoio ao 

combate. 

Nesse contexto, os conflitos armados perderam algumas de suas 

características de outrora, como o combate linear com as linhas amigas e 

inimigas bem definidas e a realização de ataques frontais. As guerras travadas  

nos dias de hoje, as tropas buscam manobras desbordantes ou envolventes, 

utilizando meios de locomoção rápidos e precisos que possibilitem isolar as 

tropas inimigas dentro combate, retirando sua capacidade de manobra, bem 

como de seu fluxo logístico impossibilitando sua permanência no combate. O 

emprego de aviões, helicópteros e veículos blindados proporcionam uma 

multiplicação do poder de combate dentro das batalhas, reservando um papel de 

destaque as tropas paraquedistas, aeromóveis e blindadas. 

Em face deste novo conceito, cresce de importância o estudo 

aprofundado do emprego de alta tecnologia no campo de batalha, tais como os 

dispositivos de visão noturna que vem sendo empregado com finalidades 

militares desde 1929, quando o físico húngaro Kálmán Tihanyi desenvolveu a 

primeira câmera eletrônica sensível ao infravermelho que foi acoplada a canhões 

britânicos de artilharia antiaérea introduzindo a vantagem da visão noturna nos 

campos de batalha. 

Dentre das operações realizadas pelas tropas dotadas de grande 

mobilidade, é possível destacar o Assalto Aeromóvel, Operação ofensiva, em 

que uma tropa de infantaria acompanhado de uma força de helicópteros são 

empregadas formando assim uma Força Tarefa Aeromóvel (FT Amv), que tem 

como objetivo a conquista de posições fracamente defendidas ou sem defesa 

alguma e que são de vital importância para a manobra do escalão superior. 

A profundidade do Assalto Aeromóvel é variável, porém, é desejável que 

ocorra dentro do alcance da artilharia de maior calibre do escalão superior e 

também dentro do território controlado pelas forças inimigas. Devemos frisar 

ainda que a área designada para a realização do assalto possua superioridade 

aérea tendo em vista que o desembarque das tropas é um momento crítico da 

operação, pois as tropas tornam-se altamente vulneráveis nesse momento. 



O Assalto Aeromóvel é uma operação complexa que envolve tropas de 

natureza distintas empregadas conjuntamente visando a conquista de objetivos 

específicos no Campo de Batalha. O Princípio de Guerra Surpresa deve ser 

explorado ao máximo para garantir o sucesso da operação. 

Sendo assim é possível observar que o Assalto Aeromóvel diurno 

proporciona maior facilidade de coordenação, porém deixa a FT Amv exposta a 

observação da tropa inimiga, comprometendo o princípio de guerra surpresa na 

execução da operação. Por sua vez, a Assalto Aeromóvel noturno com o 

emprego de óculos de visão noturna oferece maior segurança para o 

deslocamento e para o desembarque da FT Amv em contrapartida dificulta a 

coordenação e o controle durante a operação. 

Dentro deste contexto, propõe-se o seguinte problema: quais são os 

fatores determinantes para o emprego do Assalto Aeromóvel Diurno ou do 

Assalto Aeromóvel noturno com o emprego dos óculos de visão notura (OVN). 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

- O presente estudo analisará as condições ideais de emprego da tropa 

aeromóvel no Assalto Aeromóvel diurno ou no Assalto Aeromóvel noturno com 

o uso de OVN. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Apresentar as características e peculiaridades do Batalhão de 

Infantaria Leve; 

b) Apresentar as características e peculiaridades da Força Tarefa 

Aeromóvel (FT Amv); 

c) Apresentar as características e peculiaridades do Assalto Aeromóvel; 

d) Apresentar as características e peculiaridades dos dispositivos de 

visão noturna disponível, bem como suas possibilidades e limitações; 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

Os avanços científicos alcançados a partir da última metade do século 

passado conduziram a humanidade a uma verdadeira revolução tecnológica 

influenciando sobre maneira a forma de interação dos homens com tudo que 

está a sua volta. No campo da arte da guerra não poderia ser diferente, os 



avanços no que diz respeito a tecnologia inserida dentro do campo de batalha 

possibilita uma multiplicação do poder de combate dos exércitos de todo o 

mundo. 

O emprego de tecnologia de ponta nas guerras modernas deve ser 

analisada frequentemente, para possibilitar o emprego adequado das tropas no 

campo de batalha, buscando sempre atingir uma vantagem determinante sobre 

as tropas oponentes. 

Dentro deste contexto o emprego do óculos de visão noturna possibilita 

uma vantagem determinante durante o combate noturno, porém seu emprego 

deve ser acompanhado de uma judiciosa observação de todos os fatores que 

favorecem a utilização deste equipamento, quando o comparamos com 

situações de combate conduzidas durante o dia. 

A realização do Assalto Aeromóvel noturno com a utilização do óculos de 

visão noturna ou o Assalto Aeromóvel diurno deve ser estudado de forma 

pormenorizada, tendo em vista a complexidade da operação, uma vez que a 

utilização do OVN deve ser por parte de todas as frações componentes da Força 

Tarefa Aeromóvel implicando em preparação e treinamento específico para 

familiarizar as frações com o emprego de tal tecnologia. 

Apesar do emprego do óculos de visão notura não ser um tema tão 

recente, ainda existem poucos estudos doutrinários tratando deste assunto no 

âmbito das Operações Aeromóveis, especialmente quando comparamos o 

Assalto Aeromóvel diurno com o Assalto Aeromóvel noturno com o emprego de 

óculos de visão noturna. 

Tendo em vista esta lacuna doutrinária este estudo tem como objetivo 

aumentar os conhecimentos sobre os fatores determinantes para o emprego do 

Assalto Aeromóvel noturno com o uso de OVN, quando comparado com o 

Assalto Aeromóvel diurno, acrescentando assim subsídios doutrinários para o 

planejamento, o preparo e o emprego das Força Tarefa Aeromóvel. 

 

2. METODOLOGIA 

Levando em consideração à forma de abordagem do problema em 

questão no presente artigo científico, foi utilizado o conceito de pesquisa 

qualitativa, tendo em vista que serão buscadas na literatura e nos meios de 

comunicações, as informações disponíveis sobre o objeto de estudo para que 

seja possível um melhor delineamento do trabalho realizado. 



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

buscou-se identificar todo o conhecimento escrito sobre o problema em questão, 

bem como a busca de informações adicionais colhidas através de questionários 

realizados com indivíduos notadamente possuidores de conhecimento 

profissional sobre o assunto. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com a intenção de viabilizar a solução do problema proposto, a revisão 

de literatura será baseada no período compreendido entre junho de 1995 e 

dezembro de 2017. Esta delimitação baseou-se na atualização dos 

conhecimentos atinentes ao problema proposto, levando em consideração a 

criação da 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel) e a evolução tecnológica 

da indústria bélica no que diz respeito aos dispositivos optrônicos. 

A busca de informações acerca do assunto foi ampla e irrestrita, levando-

se em consideração manuais militares do Exército Brasileiro e de exércitos 

estrangeiros, teses e dissertações sobre o tema proposto , bem como artigos de 

revistas especializadas. 

Foram utilizadas as palavras-chave assalto aeromóvel, visão noturna, 

óculos de visão noturna, dispositivos optrônicos, operações aeromóveis, assalto 

aeromóvel diurno, assalto aeromóvel noturno, tecnologia. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados utilizando uma 

entrevista exploratória. 

 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução: 

 

 

 

Nome Justificativa 

THIAGO SOARES PEREIRA – Cap EB 
Experiência como Cmt Pel  no 4º Batalhão de 

Infantaria Leve 



BRUNO SOUTO DE SOUZA – Cap EB 
Experiência como Cmt Pel  no 6º Batalhão de 

Infantaria Leve 
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 

Fonte: O autor 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o intuito de apresentar os resultados da pesquisa realizada e 

prosseguir com a discussão sobre o tema apresentado, faz-se necessário a 

apresentação de alguns conceitos básicos, retirados das IP 90-1 Operações 

Aeromóveis, que serão explorados ao longo deste trabalho. 

 

3.1 CONCEITOS BÁSICOS 

Força de Helicópteros ( F Helcp) 

Constitui-se nos meios empregados pela Aviação do Exércitos para o 

cumprimento de missões de combate ou de apoio ao combate em um contexto 

de Operações Aeromóveis, devem ser considerados todos os meios 

empregados pessoal e material envolvido na operação. 

 

Força de Superfície (F Spf) 

São os componentes da Força Terrestre para os quais a Força de 

Helicópteros irá atuar em proveito. Caracteriza-se por configurar-se em uma 

tropa especificamente adestrada para ser empregada utilizando-se de meios 

aéreos para desempenhar missões de combate ou de apoio ao combate em um 

contexto de operações Aeromóveis. 

  

Operações Aeromóveis (Op Amv) 

Operação Aeromóvel é aquela em que uma Força de Helicópteros ou 

Força Aeromóvel é empregada visando o cumprimento de missões de combate 

ou de apoio ao combate em benefício da Força Terrestre. 

 

Força Aeromóvel (F Amv) 

Força designada para o cumprimento de missões de combate ou de apoio 

ao combate. Deve ser composta obrigatoriamente por uma Força de 

Helicópteros, podendo ser integrada também por uma Força de Superfície que 

será transportada pelos meios aéreos. 

 

Força Tarefa Aeromóvel (FT Amv) 



Grupamento de forças de natureza distinta, formada temporáriamente 

com o objetivos específico, composta por uma tropa da Aviação do Exército e de 

uma tropa de infantaria leve; 

 

Assalto Aeromóvel ( Ass Amv) 

Missão de combate na qual uma FT Amv, sob o comando da F Spf, 

desloca tropa adestrada e equipada, visando à conquista e manutenção de 

regiões do terreno e à participação na destruição de forças inimigas. 

 

Cabeça-de-Ponte Aeromóvel (C Pnt Amv) 

Constitui a área geográfica, conquistada ou mantida, a fim de proporcionar 

o espaço necessário para o desembarque, por via aérea, de tropas, 

equipamentos e suprimentos. 

 

3.2 O BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE 

 

O Batalhão de Infantaria Leve é estruturado à semelhança dos demais 

batalhões de infantaria do Exército Brasileiro, com o acréscimo de uma SU  Base 

Administrativa da Organização Militar, mas principalmente pelos materiais de 

emprego militar mais leves e em alguns casos de menor calibre, com o intuito de 

facilitar o transporte através de aeronaves de asa rotativa da Aviação do 

Exército. 

 A Unidade apresenta como principal característica a grande mobilidade 

de seus meios orgânicos, podendo ser empregada em qualquer parte do 

território nacional, utilizando os meios de transporte que forem disponibilizados, 

sejam eles terrestres, aéreos ou navais. Uma vez estando concentradas 

possuem capacidade de serem empregadas em sua vocação principal, 

compondo Forças Tarefa Aeromóvel, juntamente com as tropas da Aviação do 

Exército, para o cumprimento de missões de combate. 

A Figura 1 apresenta como o Batalhão de Infantaria Leve está organizado 

atualmente: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 1  Organograma do Batalhão de Infantaria Leve (Amv) 
Fonte: IP 7-35, 1996 

 

Assim sendo, tendo em vista as capacidades inerentes as tropas de 

infantaria leve, tais como o adestramento de seus efetivos no emprego de meios 

aéreos, sua alta flexibilidade e mobilidade, aliadas com a utilização de materiais 

modernos e de elevada letalidade, o Batalhão de Infantaria Leve caracteriza-se 

por ser a Unidade mais apta a realizar uma operação de Assalto Aeromóvel no 

âmbito da Força Terrestre, priorizando suas ações na retaguarda e no flanco do 

inimigo, visando conquistar e manter objetivos até a realização da operação de 

junção, desorganizar seu sistema de comando e controle ou apoio logístico, 

atuar sobre suas reservas e realizar ações de interdição. 

Podemos elencar como peculiaridades dos Batalhões de Infantaria Leve, 

de acordo com as IP 7-35 Batalhão de Infantaria Leve: 

a) acentuada mobilidade tática, conferida particularmente pela vocação 

aeromóvel dessa GU; 

b)  mobilidade terrestre restrita à do homem à pé; 

c) limitada capacidade de durar na ação. Atualmente restrita a 48 

(quarenta e oito) horas após o corte no fluxo de apoio logístico prestado dentro 

da C Pnt Amv; 

d) existência de pessoal com instrução especializada específica, 

particularmente em todas as operações aeromóveis, em especial, o Ass Amv; 

e) limitada defesa anticarro e antiaérea, em face à característica de 

atuação na retaguarda do inimigo. 

Pode-se destacar como principais possibilidades do Batalhão de 

Infantaria Leve as seguintes: 



a) conquistar o objetivo, partindo de qualquer direção, obtendo a 

surpresa, graças à sua menor sensibilidade a obstáculos do terreno ou a 

posições inimigas interpostas; 

b) empregar suas  subunidades (SU) em ações descentralizadas, dentro 

de um planejamento centralizado, contra os sistemas de Comando, Controle, 

Comunicações e Informações do inimigo. Esta operação poderá anteceder a 

uma ação ofensiva de nossas forças ou antecipar-se a uma ação ofensiva do 

inimigo; neste último caso, realizando um contra-ataque de desorganização; 

c) empregar suas SU e frações em ações descentralizadas, apoiando de 

posições em terra as ações dos helicópteros de reconhecimento e ataque contra 

blindados inimigos; 

d) executar operações sob quaisquer condições de terreno e/ou 

meteorológicas em missões específicas; 

e) operar em condições de visibilidade reduzida; 

Por outro lado, fruto de suas características singulares a tropa leve possui 

as seguintes limitações principais: 

a) depende da superioridade aérea, principalmente durante o movimento 

aéreo para o objetivo; 

b) sensível às condições climáticas e meteorológicas; 

c) sensível à defesa antiaérea (DAAe), à ataque aéreo (Atq Ae) e à guerra 

eletrônica (GElt); 

d) após o desembarque, sua mobilidade é a do homem a pé; 

e) limitada proteção contra qualquer agente químico, biológico e nuclear 

(QBN) e defesa anti-carro, principalmente no início da operação e em face à 

característica de atuação na retaguarda do inimigo; e 

f) limitada capacidade de durar na ação. Atualmente restrita a 48 

(quarenta e oito) horas após o corte no fluxo de apoio logístico prestado dentro 

da C Pnt Amv. 

Doutrinariamente os Batalhões de Infantaria Leve devem estar 

preparados tanto em material quanto em adestramento para serem empregados 

em operações noturnas, uma vez que todos os militares  devem possuir 

equipamentos de visão noturna (EVN). 



De acordo com a Portaria Reservada Nr 157 do Estado-Maior do Exército, 

de 12 de agosto de 2005, uma SU de Fuzileiros Leve possui os seguintes 

equipamentos de observação: 

a) 23 (vinte e três) binóculos; 

b) 16 (dezesseis) binóculos de visão noturna; 

c) 12 (doze) lunetas de fuzil para tiro diurno; 

d) 12 (doze) lunetas de fuzil para tiro noturno; 

e) 1 (uma) luneta de observação; 

f) 12 (doze) miras laser; e 

g) 54 (cinquenta e quatro) óculos de visão noturna. 

No tocante especificamente ao óculos de visão noturna (OVN), será 

citado o Night Vision Goggle PVS-7. Caracteriza-se por ser um OVN de tubo 

único, características de projeto binocular,MIL-SPEC ópticos,iluminação infra-

vermelha (IR) embutida, bateria baixa interna e indicadores IR, podendo ser 

montado na cabeça, em tripé ou em capacete. Possui as seguintes 

especificações: 

Óptico 

-AUMENTO:1x 

- Campo de visão: 40° 

- Lentes Objetivas: F/12 

- Alcance do foco: 10 a 25 cm para além 

- Ajuste: -6 a +2 

Mecânico 

- Peso com bateria: 680g 

- Largura:152 mm 

- Altura: 76mm 

- Comprimento:152mm 

Elétrico 

- Bateria: 2AA 



- Vida útil da Bateria: 40hs a 25°C 

Figura – 2  Óculos de Visão Noturna PVS-7 

Fonte: adaptado de N-VISION OPTICS, 2009, P.6-7 

 

 

 

 

Figura – 3  Suporte para Cabeça PVS-7 

Fonte: adaptado de N-VISION OPTICS, 2009, P.6-7 
 

 
3.3 O BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE NO ASSALTO AEROMÓVEL 
 

O Assalto Aeromóvel pode ser dividido em cinco fases, e em cada uma 

delas deverá ser realizado um planejamento para sua correta execução. As fases 



de um Assalto Aeromóvel são as seguintes: O Aprestamento, o Embarque, o 

Movimento Aéreo, o Desembarque e a Operação Terrestre. Cabe ressaltar que 

o planejamento é normalmente realizado na ordem inversa da execução da 

operação propriamente dita, ou seja, o planejamento será iniciado pela 

Operação Terrestre e seguir a sequência inversa. 

Com a finalidade de facilitar o entendimento da operação, será abordada 

a operação em sua ordem cronológica. 

O aprestamento será determinado de acordo com as características da 

operação e sua execução será descentralizada no âmbito das peças de manobra 

do Batalhão com a devida fiscalização por parte do Comandante da Operação. 

O Planejamento para o embarque será assessorado por um Oficial de 

Ligação da Aviação do Exército, e deverá levar em consideração as 

possibilidades do inimigo, especialmente no tocante as suas capacidades 

aéreas, ou qualquer outro fato que possa interferir nesse momento da operação, 

tendo em vista a grande vulnerabilidade desta fase da operação e a grande 

concentração de meios tanto de pessoal quanto de material por ocasião do 

embarque. 

O movimento aéreo será planejado pela Aviação do Exército, atendendo 

as diretrizes do Comandante da Força de Superfície, serão novamente levadas 

em consideração as possibilidades do inimigo e levantados os itinerários de 

deslocamento das aeronaves por ocasião do movimento aéreo. 

O próximo planejamento que deve ser observado é o plano de 

desembarque. O desembarque poderá ser realizado em uma região próxima ao 

objetivo ou até mesmo sobre o objetivo determinado pelo escalão superior, 

ficando essa decisão condicionada ao estudo do inimigo e as informações 

recebidas pelos elementos que precederam o assalto Aeromóvel. 

Após a realização do desembarque será realizado o plano da operação 

tática terrestre, momento em que a tropa que realiza o assalto aeromóvel efetua 

a conquista de seus objetivos e a consolidação do terreno iniciando os trabalhos 

de manutenção da Cabeça de Ponte Aeromóvel, ficando em condições de dar 

prosseguimento as operações realizando uma junção, exfiltração, manutenção 

ou qualquer outra atividade determinada pelo escalão superior. 

 

3.4 COMPARAÇÃO ENTRE O ASSALTO AEROMÓVEL DIURNO E O 

ASSALTO AEROMÓVEL NOTURNO COM O USO DE ÓCULOS DE VISÃO 

NOTURNA 



 

Com o advento do desenvolvimento tecnológico e a criação dos 

dispositivos de visão noturna, mais especificamente os óculos de visão noturna, 

surgiram possibilidades no campo militar de combater durante o período noturno 

com boas condições de visibilidade. 

O combate noturno apresenta possibilidades no tocante ao sigilo e a 

surpresa na realização das operações, porém a dificuldade de coordenação e 

controle das tropas desdobradas no campo de batalha em razão da baixa 

visibilidade sempre será um fator complicador do planejamento e execução de 

operações noturnas, sejam elas de qualquer natureza. 

A capacidade de empregar meios optrônicos com a finalidade de 

minimizar a influência da escuridão sobre as operações militares surge como 

uma vantagem por parte das forças armadas que possuem tal tecnologia, 

multiplicando seu poder de combate dentro do teatro de operações. 

Para a utilização dos óculos de visão notura cresce de importância o 

adestramento das tropas no emprego destes equipamentos, tendo em vista as 

diferenças nas imagens captadas e disponibilizadas ao combatente durante a 

execução das atividades e as imagens visualizadas durante o período diurno, 

especialmente no tocante a profundidade das imagens observadas. Importante 

salientar ainda, que os meios optrônicos devem ser disponibilizados também 

para os elementos da Aviação do Exército e o adestramento destas tropas deve 

ser realizado constantemente. 

A complexidade é uma característica do Assalto aeromóvel presente 

nessa operação diurna e ainda mais na operação noturna , a necessidade de 

meios, o adestramento da tropa e as condições do inimigo devem ser 

cuidadosamente analisadas durante o estudo de situação por parte do 

Comandante da Operação para que o sucesso seja atingido. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto ao problema e aos objetivos propostos por ocasião do início deste 

trabalho, conclui-se que está investigação atendeu ao pretendido, levantando 

informações sobre a operação de assalto aeromóvel realizada pelos Batalhões 

de Infantaria Leve, tanto diurnas, quanto noturnas com o emprego de óculos de 

visão noturna. 



A revisão da literatura possibilitou observar a importância do estudo de 

situação para o desenvolvimento deste tipo de operação, dando especial 

atenção para um estudo minucioso das possibilidades e limitações das tropas 

inimigas dentro da área de atuação das unidades que realizam o Assalto 

Aeromóvel. 

A influência do inimigo é relevante especialmente no que diz respeito as 

capacidades aéreas, capacidade de busca de alvos, emprego de tropas 

blindadas na área de operações, e das capacidades relativas ao emprego de 

meios optrônicos de visão noturna, que devido a suas particularidades tem 

influência direta no emprego de todas as outras capacidades que as tropas 

inimigas possuem. 

A compilação de informações permitiu observar a complexidade inerente 

ao Assalto Aeromóvel em quaisquer condições, aumentando a importância do 

adestramento da tropa envolvida no desencadeamento desta operação. O 

período noturno caracteriza-se por dificultar ainda mais esse tipo de operação 

especialmente no que diz respeito ao comando e controle da tropa envolvida. 

Por outro lado, a surpresa e o sigilo que o Assalto Aeromóvel noturno 

pode proporcionar, certamente podem garantir o sucesso da operação e 

consequentemente a conquista dos objetivos que possibilitaram a manutenção 

da Cabeça de Ponte Aeromóvel. 

No entanto as considerações sobre o inimigo devem ser levadas em 

consideração novamente. Uma vez que caso as tropas inimigas tenham meios 

de visão noturna na mesma quantidade e qualidade que as nossas tropas, ou 

até mesmo superiores, a operação deve ser analisada cuidadosamente dentro 

dos fatores da decisão para que a decisão sobre o emprego de um assalto 

aeromóvel diurno ou noturno, visando sempre o cumprimento da missão com o 

mínimo de perdas de nossas tropas. 
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