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PORTARIA Nº 026-EME, DE 22 DE ABRIL DE 2003

Aprova as Instruções Provisórias IP 1-20 - O
Esquadrão de Aviação do Exército, 1ª Edição, 2003.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 113 das IG 10-42 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA A
CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS NO
ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela  Portaria  do  Comandante do Exército
nº 041, de 18 de fevereiro de 2002, resolve:

Art. 1º Aprovar as Instruções Provisórias IP 1-20 - O ESQUADRÃO DE
AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, 1ª Edição, 2003, que com esta baixa.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação.



NOTA

Solicita-se aos usuários deste manual de campanha a apresentação
de sugestões que tenham por objetivo aperfeiçoá-lo ou que se destinem
à supressão de eventuais incorreções.

As observações apresentadas, mencionando a página, o parágrafo
e a linha do texto a que se referem, devem conter comentários apropriados
para seu entendimento ou sua justificação.

A correspondência deve ser enviada diretamente ao EME, de
acordo com o artigo 108 Parágrafo Único das IG 10-42 - INSTRUÇÕES
GERAIS PARA  A CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela Portaria do
Comandante do Exército nº 041, de 18 de fevereiro de 2002.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

ARTIGO I

GENERALIDADES

1-1. FINALIDADE

Estas Instruções Provisórias destinam-se a estabelecer os fundamentos do
emprego operacional do Esquadrão de Aviação do Exército (Esqd Av Ex), orgânico
da Brigada de Aviação do Exército (Bda Av Ex).

1-2. OBJETIVOS

a. Consolidar aspectos doutrinários advindos da experiência adquirida pelo
Exército Brasileiro na operação da Aviação do Exército (Av Ex), no emprego de
unidades aéreas, subunidades aéreas e frações de helicópteros (He).

b. Estabelecer padrões operacionais para o emprego das unidades aéreas,
em função das estruturas organizacionais da Av Ex, considerando-se a Área
Operacional do Continente (AOC) e a área estratégica da AMAZÔNIA.
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ARTIGO II

CONSIDERAÇÕES BÁSICAS SOBRE A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO NO
COMBATE MODERNO

1-3. COMBATE CONVENCIONAL

a. Generalidades
(1) As concepções doutrinárias, atualmente em vigor nos exércitos com

experiência de combate recente, buscam fazer face às novas necessidades
impostas pelo combate moderno.

(2) O advento de modernos equipamentos, armamentos de elevada
letalidade e a intensa utilização do espectro eletromagnético são fatores contri-
buintes para a transformação da guerra em uma tarefa multidimensional em que
é exigido alto grau de iniciativa, agilidade, sincronização e capacidade de
gerenciamento das informações.

(3) As características do combate moderno tornam imperativa a neces-
sidade de atualizar conceitos doutrinários orientadores do preparo e do emprego
da força terrestre (F Ter), a necessidade de adoção de novas estruturas
organizacionais, mais leves e flexíveis, e a necessidade de modernização de
equipamentos de forma a adequar a capacidade da F Ter.

(4) Nesse quadro, a ampla perspectiva de emprego dos meios aéreos da
Av Ex é identificada, particularmente, nos conceitos abaixo, todos atinentes aos
conflitos modernos.

(a) Ênfase no uso das terceira e quarta dimensões do campo de
batalha.

- “A utilização de He, vetores multiplicadores 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 e possibilitando que
realize operações em toda a profundidade da área de operações.”

(b) Ação em profundidade no campo de batalha e combate não linear.
- “Caracterizam-se por um combate não linear, em que as ações

ocorrerão, concomitantemente, próximas à linha de contato e em toda a
profundidade do campo de batalha, mediante realização de operações aeromóveis
e com blindados, aplicação de fogos maciços em profundidade, assim como por
infiltrações táticas noturnas e incursões, visando ao isolamento do campo de
batalha, à derrota da força inimiga e à rápida conquista dos objetivos estratégicos
selecionados.”

(c) Isolamento do campo de batalha.
- “Essas ações deverão ser realizadas desde o mais longe, sobre

os eixos que incidem no campo de batalha selecionado, mediante o emprego
maciço de fogos aéreos e de artilharia, realização de assaltos aeromóveis ou
aeroterrestres, infiltrações por tropas especiais, sabotagens, demolições, e
ações de guerrilha, visando interditar os movimentos das reservas e sua capaci-
dade logística".

(d) Manobra de flanco
- “A manobra de flanco, em especial com forças pára-quedistas,

aeromóveis e blindadas, possibilitará, com reduzidas perdas, isolar o inimigo no
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campo de batalha, reduzir sua capacidade de manobra e até destruí-lo.”
(e) Infiltração

- “O batalhão de infantaria (Btl Inf) é a tropa mais adequada à
realização dessa manobra pela capacidade de infiltrar seu efetivo em pequenos
grupos a pé, por via aérea (preferencialmente helicópteros) ou por embarcações
e , à retaguarda do inimigo, reunir suas peças de manobra e, com surpresa, atuar
contra suas reservas, seus sistemas de C2, logístico e de apoio de fogo.”

b. Aviação do Exército no combate moderno - A Av Ex, como elemento
de múltiplo emprego da F Ter, tem participação ativa na guerra de movimento,
contribuindo no isolamento do campo de batalha, nas ações em profundidade, na
destruição da força inimiga, nas manobras de flanco, no combate continuado, no
ataque de oportunidade e no aumento do poder de combate. Assim sendo, os
meios aéreos orgânicos permitem aos comandantes terrestres obter considerá-
veis efeitos em proveito das operações militares.

1-4. COMBATE NA AMAZÔNIA

a. Generalidades
(1) O ambiente operacional característico da área estratégica da AMA-

ZÔNIA influencia, consideravelmente, as operações ali desenvolvidas. Assim, o
clima, a vegetação, a hidrografia, as condições sanitárias, a precariedade de vias
terrestres de circulação e os amplos espaços impõem servidões às operações
militares, tornando-as altamente especializadas, tais como:

(a) inviabilidade do emprego de grandes efetivos, obrigando a
descentralização das operações;

(b) inexistência de linhas de contato definidas; retaguardas, profun-
didades, flancos e frentes estereotipados, como ocorrem nas operações em
terreno convencional.

(2) As características do ambiente operacional indicam que, em caso de
emprego da F Ter, no âmbito da defesa externa (Def Ext), as operações ribeirinhas
e aeromóveis terão predominância sobre os demais tipos de operações na selva.

(3) O crescente interesse internacional pela AMAZÔNIA é um fato
concreto. Por essa razão, qualquer conflito militar na área receberá intensa
cobertura da mídia mundial, influenciando principalmente os organismos
supranacionais, como a ONU e a OEA , os governos de países desenvolvidos, as
Organizações Não-governamentais (ONG) e a opinião pública mundial.

b. Aviação do Exército no combate na AMAZÔNIA
(1) O emprego da Av Ex é proporcional à intensidade com que é

conduzida a campanha terrestre. Assim, os meios aéreos podem ser amplamente
utilizados, seja em operações aeromóveis de combate, apoio ao combate e apoio
logístico, como também podem ter seu uso extremamente limitado pelas ações
do inimigo e pelas restrições logísticas existentes.

(2) As características e as peculiaridades de emprego do Esqd Av Ex
vocacionado para a operação no TO Amazônico serão apresentadas no capítulo
9 destas instruções provisórias.
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ARTIGO III

A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO NO TEATRO DE OPERAÇÕES

1-5. BRIGADA DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

a. A Bda Av Ex, quando ativada a estrutura militar de guerra (EMG), terá por
missões assessorar o comando da força terrestre do teatro de operações
terrestres (FTTOT), quanto ao emprego dos meios de Av Ex integrados à manobra
terrestre, e coordenar e controlar as suas atividades logísticas.

b. A estrutura organizacional da Bda Av Ex, quando ativada a EMG, será
o mais alto escalão da Av Ex presente no TO e estará constituída por:

- esquadrilha de comando (Esqda C);
- esquadrões de aviação do exército (Esqd Av Ex);
- batalhão de manutenção e suprimento de aviação do exército (B Mnt

Sup Av Ex);
- em princípio, a Bda Av Ex somente será ativada para coordenar o

emprego de, pelo menos, 2 (dois) Esqd Av Ex, podendo exercer a coordenação
de até 6 (seis) Esqd Av Ex.

c. Em tempo de paz, a Bda Av Ex funcionará como um núcleo, integrando
o Comando de Aviação do Exército (CAvEx). Esse núcleo disporá de efetivo
necessário ao planejamento, comando e controle das operações em exercícios
de instrução e adestramento .

Fig 1-1. A Aviação do Exército no TO

1-5
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CAPITULO 2

ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

ARTIGO I

GENERALIDADES

2-1. MISSÃO

Proporcionar aeromobilidade ao escalão da força terrestre enquadrante,
cumprindo operações aeromóveis de combate, apoio ao combate e apoio
logístico.

2-2. CARACTERÍSTICAS

a. Mobilidade - Resultante das possibilidades técnicas de seus meios
aéreos que permitem operar em um grande raio de ação, com deslocamentos em
alta velocidade para qualquer parte da zona de ação , sem que essa rapidez seja
afetada por obstáculos naturais e artificiais existentes no terreno.

b. Flexibilidade - Produto ainda das possibilidades técnicas dos seus
meios aéreos, da estrutura, organização e do seu adestramento que lhe conferem
a possibilidade de mudar, rapidamente, a organização para o combate, o
dispositivo e direção de atuação, bem como lhe concede ampla capacidade de
cumprir simultaneamente operações aeromóveis de combate, apoio ao combate
e de apoio logístico.

c. Potência de fogo - Função do armamento orgânico, composto por
armas automáticas, foguetes e mísseis, particularmente das aeronaves de
reconhecimento e de ataque.

d. Sistema de comunicações amplo e flexível - Proporcionado pelos
equipamentos de comunicações existentes em suas aeronaves (Anv), que
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asseguram ligações rápidas e continuadas com o escalão superior (Esc Sp) e
elementos subordinados, abrangendo o espectro de freqüências da maioria dos
grupos-rádio.

2-3. POSSIBILIDADES

a. Proporcionar aos escalões da F Ter maior mobilidade e flexibilidade.

b. Realizar operações de combate isoladamente ou em combinação com
outras unidades, em proveito da manobra terrestre.

c. Transportar o escalão de assalto de um batalhão de infantaria leve numa
única vaga.

d. Participar de missões de apoio ao combate em conjunto ou em proveito
dos demais elementos de F Ter.

e. Participar de missões de apoio logístico (Ap Log).

f. Concentrar-se e dispersar-se com grande rapidez.

g. Operar durante a noite e em condições de visibilidade reduzida, desde
que devidamente equipado e adestrado.

h. Participar de operações de garantia da lei e da ordem (GLO).

i. Executar a manutenção de 1º e 2º escalões de seus equipamentos e
meios orgânicos.

j. Instalar e operar um aeródromo de campanha.

l. Realizar a defesa de suas instalações, com limitações.

m. Coordenar e integrar suas ações com as dos demais elementos da F Ter.

2-4. LIMITAÇÕES

a. Relativa dependência das condições meteorológicas e climáticas.

b. Elevado consumo de suprimento de classe III-A.

c. Necessidade de um sistema logístico de aviação eficiente, dinâmico e
oportuno.

d. Necessidade de pessoal e equipamentos altamente especializados para
operar e manutenir os meios aéreos.

e. Vulnerabilidade aos sistemas de defesa antiaérea e às ações de guerra
eletrônica do inimigo.

f. Necessidade de coordenação e controle no uso do espaço aéreo.

2-2/2-4
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g. Fadiga das tripulações em operações prolongadas.

h. Capacidade de transporte de pessoal e material limitada pelas caracte-
rísticas e disponibilidade de Anv e viaturas.

ARTIGO II

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2-5. CONSTITUIÇÃO

O Esqd Av Ex é constituído pelos elementos a seguir especificados (Fig 2-1).

a. Comando e Estado-Maior

b. Esquadrilha de Comando e Apoio (Esqda C Ap)

c. Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (Esqda He
Rec Atq )

d. 2 (duas) Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral (Esqda He Emp
Ge)

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

2-6. COMANDO E ESTADO-MAIOR DO Esqd Av Ex

a. O comando  do Esqd Av Ex é composto pelo comandante da unidade
(Cmt U), pelo subcomandante (SCmt) e pelo estado-maior (EM), este incluindo os
oficiais que assessoram o comandante no planejamento, controle e supervisão da
administração, da instrução e das operações do esquadrão.

b. O Cmt, assessorado pelo SCmt e EM, planeja, organiza, coordena e
controla as atividades do Esqd.

c. O EM do Esqd compreende: o estado-maior geral, constituído pelo oficial
de pessoal (S1), o oficial de inteligência (S2), o oficial de operações (S3), o oficial
de logística (S4), o oficial de segurança de vôo (OSV) e o oficial de ligação. O
estado-maior especial é integrado pelo oficial de saúde, oficial de manutenção de
aeronaves, oficial de manutenção, oficial de comunicações e eletrônica e outros
elementos eventuais, conforme a necessidade.

d. Os deveres e responsabilidades do Cmt e de seu EM são tratados no
capítulo 3 destas instruções, no C 101-5 ESTADO-MAIOR E ORDEM e nas
normas gerais de ação (NGA) da unidade.

2-4/2-6
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Fig 2-1. Esquadrão de Aviação do Exército

2-7. ELEMENTOS SUBORDINADOS

a. Esquadrilha de Comando e Apoio
(1) A Esqda C Ap é constituída pelas frações a seguir:

(a) Comando;
(b) Seção de Comando (Sec C);
(c) Pelotão de Comando (Pel C);
(d) Pelotão de Serviços (Pel Sv);
(e) Pelotão de Comunicações (Pel Com);
(f) Pelotão de Controle de Operações Aéreas e Apoio ao Vôo (Pel Ct

Op Ae Ap Vôo).

Fig 2-2. Esquadrilha de Comando e Apoio

(2) O Cmt da Esqda C Ap, além de suas atribuições normais, é o
comandante do posto de comando do esquadrão, e também auxiliar do S4 no que
tange às atividades logísticas não específicas de aviação.

(3) A Esqda C Ap tem como atribuições principais:
(a) instalar o posto de comando (PC) do esquadrão e a área de trens

da unidade área, garantindo sua segurança e funcionamento;
(b) apoiar o comando do esquadrão com meios necessários à

condução das operações;
(c) fornecer ao comando e às SU do Esqd o Ap Log não específico

de aviação;

2-6/2-7
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(d) instalar e operar um aeródromo de campanha;
(e) participar de operações de busca e salvamento, de forma limitada,

para atuar em proveito do próprio esquadrão; e
(f) instalar, explorar e manter o sistema de comunicações da unidade.

b. Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (Esqda He
Rec Atq)

(1) A Esqda He Rec Atq é constituída pelos elementos a seguir
especificados:

(a) Comando;
(b) Pelotão de Comando e Apoio (Pel C Ap);
(c) Pelotão de Helicópteros de Reconhecimento (Pel He Rec);
(d) 2 (dois) Pelotões de Helicópteros de Ataque (Pel He Atq).

Fig 2-3. Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque

(2) A Esqda He Rec Atq constitui o elemento de manobra do esquadrão
que concentra a quase totalidade da potência de fogo da unidade. Essa
característica, aliada ao adestramento e às possibilidades técnicas dos helicóp-
teros de reconhecimento e de ataque, permite que a subunidade cerre seus meios
sobre o inimigo, através do fogo e movimento, destruindo-o ou neutralizando-o.

(3) A Esqda He Rec Atq tem como atribuições principais:
(a) realizar a proteção dos He de emprego geral, quando necessário;
(b) executar com seus meios, operações de ataque aeromóvel;
(c) executar missões de reconhecimento e segurança aeromóveis

com seus Pel Rec e Atq, reforçada ou não por frações de He de emprego geral ou,
ainda, apoiando as ações de uma unidade da força terrestre;

(d) realizar, com limitações, missões de apoio ao combate e Ap Log;e
(e) assegurar, com limitações, a defesa de suas instalações.

2-7
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c. Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral
(1) A Esqda He emprego geral é constituída pelas frações a seguir:

(a) Comando;
(b) Pelotão de Comando e Apoio (Pel C Ap);
(c) 3 (três) Pelotões de Helicópteros de Emp Ge (Pel He Emp Ge)

Fig 2-4. Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral

(2) A Esqda He emprego geral constitui o elemento de manobra do
esquadrão onde está concentrada a capacidade de transporte da unidade.
Incorpora, na plenitude, as características de mobilidade, flexibilidade e sistema
de comunicações amplo e flexível sendo, porém, restrita sua potência de fogo.

(3) A Esqda He tem como atribuições principais:
(a) transportar até 1 (uma) Cia Fuz reforçada por meios de apoio em

uma vaga, no assalto aeromóvel;
(b) realizar operações aeromóveis de combate do tipo assalto

aeromóvel, incursão aeromóvel, infiltração aeromóvel, exfiltração aeromóvel e,
excepcionalmente, reconhecimento e segurança aeromóvel ;

(c) reforçar, com seus meios, as missões de ataque, reconhecimento
e segurança aeromóvel desenvolvidas pelo Esqd;

(d) realizar operações aeromóveis de apoio ao combate e apoio
logístico (suprimido);

(e) assegurar, com limitações, a sua própria defesa e a de suas
instalações.

d. Esquadrilha de Manutenção e Suprimento.
(1) A Esqda Mnt Sup é constituída pelos elementos a seguir especifica-

dos (Fig 2-5):
(a) Comando;
(b) Pelotão de Comando e Apoio (Pel C Ap);
(c) Pelotão de Manutenção de Helicópteros (Pel Mnt He); e
(e) Pelotão de Suprimento (Pel Sup).
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Fig 2-5. Esquadrilha de Manutenção e Suprimento

(2) O Cmt da Esqda Mnt Sup, além das suas atribuições normais, é
também o oficial de manutenção de He assessorando o Cmt U no que tange às
atividades logísticas específicas de aviação.

(3) A Esqda Mnt Sup Anv tem como atribuições principais:
(a) realizar a manutenção de 2º escalão das Anv orgânicas da

unidade;
(b) assegurar o fluxo do suprimento específico de aviação entre ATU

/ B Op Esqd e as B Esqda He;
(c) instalar e operar até 3 (três) postos de ressuprimento avançados

(PRA);
(d) receber e enquadrar reforços de outras organizações integrantes

do sistema logístico específico de aviação, a fim de aumentar sua capacidade de
apoio;

(e) reforçar as esquadrilhas de helicópteros, aumentado suas capa-
cidades de manutenção;

(f) assegurar, com limitações, a sua própria defesa e a de suas
instalações.

ARTIGO III

ORGANIZAÇÃO PARA O COMBATE

2-8. GENERALIDADES

a. Dosagem básica de emprego
(1) Não há uma dosagem básica de emprego para o Esqd Av Ex em

relação a algum escalão da F Ter.
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(2) A divisão de exército (DE), por suas características, estrutura e
meios, é o menor escalão da força terrestre que tem condições de coordenar e
controlar o emprego de um Esqd Av Ex, utilizando, na plenitude, a capacidade
proporcionada pela unidade aérea.

b. Relações de comando
(1) O Esqd Av Ex é empregado, normalmente, em uma das seguintes

situações de subordinação:
(a) enquadrado pela Bda Av Ex;
(b) subordinado a um escalão da força de superfície (F Spf) em uma

das seguintes situações:
- Reforço: - É a situação em que o Esqd Av Ex ou uma Esqda

He fica temporariamente subordinada a outra unidade ou força de constituição
definida em quadro de organização.

- Integração: - É a situação em que o Esqd Av Ex ou uma Esqda
He fica temporariamente subordinada a outro escalão da F Spf de constituição
variável. Essa é a vinculação mais indicada para o emprego de um Esqd Av Ex
junto a uma DE que estiver atuando isoladamente.

- Controle operacional: - É a situação em que o Esqd Av Ex ou
uma Esqda He fica temporariamente subordinada a outro escalão da F Spf para
cumprir determinadas missões específicas e limitadas no tempo ou espaço. Essa
forma de emprego preserva a centralização do comando dos meios da Av Ex,
proporcionando maior flexibilidade.

- Comando operacional: - É a situação em que o Esqd Av Ex
ou uma Esqda He fica temporariamente subordinada a outro escalão da F Spf por
determinado período, podendo ser empregado fracionado. Essa forma de emprego
proporciona máxima flexibilidade.

(c) Em qualquer uma das situações, a logística específica de Av Ex
será realizada por intermédio do B Mnt Sup Av Ex.

2-9. O EMPREGO DO ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

a. Generalidades
(1) O emprego tático do Esqd Av Ex, quando empregado subordinado a

um escalão da F Spf, seguirá todos preceitos contidos nessas instruções
provisórias.

(2) O Cmt do Esqd Av Ex será o assessor do Cmt do escalão da F Spf
no que concerne ao emprego dos meios da unidade. Destacará, ainda, uma equipe
de ligação que irá compor o elemento de aviação do exército (E Av Ex) no centro
de operações táticas (COT) daquele escalão. Ao E Av Ex, caberá a assessoria
na elaboração dos planos e ordens e propostas de medidas de coordenação e
controle para o uso do espaço aéreo, naquela zona de ação (Z Aç).

(3) O estudo de situação que servirá como base para a organização do
esquadrão para o combate deverá considerar, principalmente:

(a) a previsão do emprego futuro pelo escalão enquadrante da
unidade;

(b) a manobra do escalão enquadrante; e
(c) o grau de conhecimento sobre a situação do inimigo, seus meios

e possibilidades;

2-8/2-9



2-9

IP 1-20

(d) a disponibilidade dos meios aéreos e as perspectivas futuras,
considerando-se a logística de aviação, particularmente, a diagonal de manuten-
ção.

b. O emprego das esquadrilhas de helicópteros (Esqda He)
(1) A Esqda He é a menor fração de emprego do Esqd Av Ex,

considerando que essa é o menor escalão a possuir uma estrutura de planejamen-
to, de controle das operações e de manutenção.

(2) As Esqda He são as peças de manobra do Esqd Av Ex, podendo ser
empregadas enquadradas no esquadrão ou isoladamente, planejando e conduzin-
do suas operações a partir das missões recebidas do escalão em proveito do qual
estão atuando.

(3) Em qualquer uma das situações apresentadas, as esquadrilhas serão
organizadas para o combate, temporariamente, de acordo com a missão recebi-
da. No que tange aos meios aéreos, esta organização deverá considerar a limitada
capacidade dos helicópteros de manobra para protegerem suas ações e, por outro
lado, as limitações dos helicópteros de reconhecimento e ataque para transportar
pessoal ou material. Assim, para efeito de segurança nos deslocamentos aéreos,
em que há possibilidade de contato com o inimigo, deve ser prevista uma dosagem
mínima de um Pel He Rec/Atq para uma Esqda He Emp Ge e de um Pel He Emp
Ge para uma Esqda He Pec Atq.

(4) A Esqda He, para ser empregada isoladamente, deve receber do
esquadrão meios aéreos de reconhecimento e ataque para segurança de seus
deslocamentos e, também, o reforço em equipes de resgate, busca e salvamento,
equipe de posto de ressuprimento avançado (PRA), elementos de manutenção e
outros julgados necessários.

(5) As operações aeromóveis de apoio ao combate e de Ap Log podem
ser cumpridas por até uma Sec He, considerando-se os fatores da decisão.

ARTIGO IV

PRINCÍPIOS DE EMPREGO

2-10. CONSIDERAÇÃO INICIAL

O emprego do Esqd Av Ex é regido pelo conjunto de preceitos contidos nos
princípios de guerra e, também, por conceitos operacionais específicos inerentes
às peculiaridades dos meios aéreos aos quais denominamos princípios de
emprego particulares.

2-11. PRINCÍPIOS DE GUERRA

Os princípios de guerra compreendem o conjunto de conceitos considera-
dos essenciais ao sucesso da guerra, tanto do ponto de vista tático, quanto do
estratégico. Sua aplicação adequada é fundamental ao exercício do comando e
à execução bem sucedida da operações militares. O emprego do Esqd Av Ex deve
ser realizado consubstanciado pelos princípios em pauta contidos no Manual de
Campanha C 100-5 - OPERAÇÕES.
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2-12. PRINCÍPIOS PARTICULARES

O emprego tático da Av Ex é orientado por normas e conceitos baseados
nas características apresentadas pelos meios aéreos e nas peculiaridades da sua
rotina operacional. Os princípios particulares devem ser entendidos no seu sentido
mais amplo, não podendo ser considerados como regras inflexíveis.

Tais premissas, específicas do combate envolvendo meios aéreos e de
superfície da força terrestre, são descritas nas IP 1-1 - EMPREGO DA AVIAÇÃO
DO EXÉRCITO.
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CAPÍTULO 3

COMANDO E CONTROLE

ARTIGO I

RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS DE COMANDO E CONTROLE

3-1. FINALIDADE

Este capítulo contém os conceitos básicos e versa sobre o funcionamento
e o emprego da estrutura de comando e controle do Esqd Av Ex.

3-2. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE

a. Comando e Controle (C2) é um processo através do qual as atividades da
unidade são planejadas, coordenadas, sincronizadas e conduzidas para o
cumprimento da missão. Esse processo abrange pessoal, equipamento, comu-
nicações, instalações e procedimentos necessários para obter e analisar as
informações para planejar, expedir ordens e planos e para supervisionar a
execução das operações.

b. O Sistema de Comando e Controle deverá ser mais ágil e eficiente que
o do inimigo. Esse sistema deve permitir que o Cmt e seu EM recebam e
processem informações que possibilitem a elaboração de ordens e, desta forma,
a tropa possa reagir com mais rapidez que seu oponente.

c. Este sistema deve ser capaz de continuar a funcionar, expedindo ordens,
coordenando as ações e proporcionando diretrizes para a unidade, a despeito das
interferências do inimigo, da perda das instalações de comando e de elementos
na cadeia de comando.
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3-3. RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS

a. Comandante da unidade
(1) O Cmt, sendo responsável por  tudo que o Esqd faz ou deixa de fazer,

desincumbe-se de suas atribuições realizando planejamentos, tomando decisões
oportunas, emitindo ordens eficientes e exercendo a supervisão e o comando.
Seus deveres exigem que tenha um completo conhecimento sobre o emprego
tático e técnico de sua unidade e sobre as possibilidades e limitações de todos
os elementos orgânicos, bem como sobre os elementos das armas e dos serviços
que possam reforçar o esquadrão ou integrá-lo, quando constituir uma força-tarefa
(FT).

(2) É por meio da cadeia de comando que ele exerce sua autoridade e
estabelece diretrizes, missões e normas para o Esqd. O funcionamento eficiente
da cadeia de comando exige que um grau suficiente de autoridade seja atribuído
aos subordinados, para que possam realizar suas tarefas.

(3) Ele certifica-se de que suas determinações estão sendo executadas,
por intermédio de visitas e inspeções realizadas por ele ou por seu EM,
combinadas com ações complementares, devendo, entretanto, permitir que seus
subordinados tenham liberdade de ação para implementarem suas ordens. A
eficiência combativa da unidade somente pode ser sentida por uma contínua
avaliação das manifestações de liderança, iniciativa, moral, espírito de corpo,
disciplina e proficiência.

(4) Deve utilizar todos os meios disponíveis para cumprir sua missão.
Coordena as atividades de sua unidade com as das unidades vizinhas, de apoio
e apoiadas. Seus planos e ordens devem assegurar que as ações de todas as SU
contribuam efetivamente para aquele fim.

(5) Ele coloca-se onde melhor possa dirigir, controlar e influir nas
operações. Pode estar em um posto de observação aéreo, junto à ação tática
principal ou em qualquer outro lugar de sua área de operações onde seja
necessária sua presença. Ao afastar-se do PC deve informar ao estado-maior
sobre seu itinerário e os planos a serem preparados ou ações a serem executa-
das, caso a situação se modifique. Nessa situação, mantém-se em contato com
o PC por meio do rádio, telefone ou outros meios. Se emitir ordens ou obtiver
informações referentes à situação, enquanto afastado do PC, deve comunicar a
seu EM, na primeira oportunidade, as suas determinações ou informes recebidos.

b. Subcomandante da Unidade
(1) É o principal auxiliar e assessor do Cmt Esqd; coordena e supervisi-

ona os pormenores das operações e da administração, permitindo assim, ao Cmt
Esqd, concentrar-se em assuntos de comando mais importantes.

(2) As atribuições específicas do SCmt variam de acordo com a diretriz
do comandante. Seus principais encargos na unidade são:

(a) orientar e coordenar os elementos do EM;
(b) determinar as normas de ação;
(c) verificar se as instruções da tropa estão de acordo com as

medidas e com os planos do Cmt Esqd;
(d) manter-se a par da situação e dos planos futuros;
(e) estar em condições de assumir o comando do esquadrão em
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qualquer ocasião;
(f) providenciar para que as informações pedidas sejam remetidas em

tempo oportuno e que sejam preparados planos para contingências futuras;
(g) coordenar a confecção da matriz de sincronização, por ocasião

da elaboração de uma ordem de operações; e
(h) Durante o combate, normalmente, o SCmt permanecerá no posto

de comando principal, de onde supervisionará as operações, manterá o escalão
superior informado da situação, manter-se-á a par da situação dos elementos
vizinhos e superiores, sincronizará o apoio ao combate e o apoio logístico com a
manobra e iniciará o planejamento das operações futuras, de acordo com a
orientação do Cmt.

c. Estado-Maior Geral
(1) Oficial de Pessoal (S1)

(a) É o principal assessor do Cmt nos assuntos da Logística do
Pessoal, sendo responsável pelo planejamento, coordenação e sincronização de
todas as atividades logísticas e administrativas referentes ao pessoal.

(b) Suas atividades, dentre outras da área de pessoal, abrangem:
- o controle de efetivos (registros, relatórios, recompletamento

dos claros, etc.);
- a manutenção do moral;
- o encaminhamento dos extraviados a seus respectivos destinos

e a manutenção em dia da relação dos ausentes;
- o apoio de saúde (localização e funcionamento do PS, apoio de

saúde às SU, evacuação de feridos, verificação das condições sanitárias  da
tropa, etc.);

- a verificação dos reflexos da qualidade da alimentação e de sua
distribuição no moral da tropa;

- o planejamento da evacuação dos mortos. Coordenar e fiscalizar
o registro de sepulturas, quando essas tarefas estiverem a cargo do esquadrão;

- a disciplina e a justiça militar. Planeja medidas preventivas e
corretivas para a manutenção da disciplina;

- a assistência ao pessoal (assistência religiosa, serviço especi-
al, serviço postal, banho, lavanderia, etc);

- planejar e supervisionar o emprego do Pelotão de Saúde.
(c) É o assessor e substituto do S4 no que se refere às operações

da Área de Trens da Unidade (ATU) e ao do Centro de Operações Logísticas (COL).
Normalmente cumpre suas missões na ATU.

(2) Oficial de Inteligência (S2)
(a) O S2 é o principal assessor do Cmt quanto ao Sistema de

Inteligência, sendo responsável pelo planejamento, coordenação e sincronização
das atividades afetas àquele sistema.

(b) Planeja e coordena as operações de reconhecimento e contra-
reconhecimento, bem como a produção e utilização dos dados/conhecimentos
obtidos sobre o terreno, o inimigo e as condições meteorológicas.

(c) Controla a distribuição de cartas e fotografias aéreas.
(d) Propõe elementos essenciais de inteligência (EEI) ao Cmt. Uma
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vez tendo sido aprovados, estabelece um plano de busca com vistas a atendê-los.
(e) Opera, juntamente  com  o  S3, o Centro de Operações Aéreas

(COAe) do Esqd, na condução das operações correntes, nas coordenações
necessárias e no planejamento das operações futuras.

(f) Participa do estudo de situação continuado junto com o S3 e com
o SCmt, auxiliando e orientando os oficiais do EM geral e especial no trato e
produção de conhecimentos em suas áreas funcionais.

(g) Apresenta sugestões e coordena a execução das medidas de
contra-inteligência (segurança orgânica) que devam ser adotadas.

(h) Planeja, supervisiona e assegura a orientação final às missões de
reconhecimento, fornecendo-lhes dados referentes às condições meteorológicas,
ao terreno e ao inimigo. Por ocasião do seu regresso, interroga os Cmt de frações
e assegura-se da preparação e difusão oportuna dos seus relatórios, em
coordenação com o S3.

(i) Coordena com o oficial de comunicações e eletrônica o emprego
do Pelotão de Comunicações e a organização do Plano de Comunicações, com
a finalidade de manter ligações no âmbito do esquadrão.

(j) Redige o Parágrafo 5º da Ordem de Operações.
(k) Conduz e mantém atualizados o Estudo de Situação de Inteligên-

cia e a Carta de Situação, em coordenação com o S3, assegurando-se de que os
dados/conhecimentos mais importantes sejam registrados no Diário da Unidade.

(l) Como produto de seu estudo de situação, conclui quanto aos
efeitos da área de operações sobre as forças amigas, bem como quanto às linhas
de ação do inimigo, tanto a mais provável quanto a mais perigosa.

(3) Oficial de Operações (S3)
(a) É o principal assessor do Cmt na área das operações e emprego

do Esqd. Tem responsabilidade no planejamento, na coordenação e na sincroni-
zação das operações de combate da unidade. Coordena a expedição de ordens
e planejamentos operacionais com os seguintes elementos: o S2, o Adj S3, o O
Lig junto às unidades apoiadas e outros elementos de planejamento.

(b) Opera, juntamente com o S2, o COAe do Esqd, na condução das
operações correntes, nas coordenações necessárias e no planejamento das
operações futuras.

(c) Faz o estudo continuado da organização das subunidades,
apresentando sugestões para modificações do Quadro de Organização (QO).

(d) É o principal responsável pela instrução da unidade. Prepara
sugestões sobre as diretrizes de instrução, programas, ordens e exercícios no
terreno ou manobras, baseado no plano aprovado pelo comandante.

(e) Outros encargos:
- manter o comandante informado sobre a situação tática, ficando

em condições de apresentar sugestões;
- estudar, continuamente, as informações de combate, obtidas

pelo S2;
- coordenar com o S2 as medidas de reconhecimento, no âmbito

do Esqd, inclusive as missões de inteligência;
- planejar as medidas de segurança a serem executadas pelo

Esqd em coordenação com o S2;
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- planejar, em coordenação com o S4, o deslocamento de tropas,
inclusive dos elementos engajados, a formação e o tipo do transporte exigido.
Organizar a ordem de movimento, após aprovação do respectivo plano;

- apresentar sugestões sobre o emprego tático das subunidades,
que deverão ser feitas após o estudo de situação e os entendimentos com os
outros oficiais de estado-maior e os comandantes de subunidades;

- planejar o controle da população civil, evitando o congestiona-
mento junto às áreas onde se encontram as aeronaves, mantendo a segurança
e áreas livres necessárias às operações táticas e operações de aproximação,
pouso e decolagem.

(4) Oficial de Logística (S4)
(a) É o principal assessor nas atividades da logística do material e o

coordenador da manobra logística, sendo o responsável pela:
- integração dos planejamentos das 1ª e 4ª Seções do estado-

maior geral e da logística com a manobra e o apoio;
- supervisão, planejamento e coordenação das atividades logísticas

de aviação desenvolvidas pela esquadrilha de manutenção e suprimento da
unidade

- operação e controle da ATU e do COL; e
- supervisão da instalação, operação, segurança e deslocamento

dos meios terrestres da unidade.
(b) Como responsável pelas atividades de apoio logístico de aviação,

deve manter-se, continuamente, a par da situação logística dos elementos
subordinados, coordenando as atividades logísticas e mantendo ligação contínua
com o escalão superior, quanto à previsão e planejamento do apoio e com o
Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (Btl Mnt Sup Av
Ex), com relação ao apoio prestado por aquela unidade.

(c) Mantém estreita e contínua coordenação com o E4 do escalão
superior, com o Cmt B Log que presta o apoio logístico não específico de aviação
e com todos os demais oficiais responsáveis pelas operações de Ap Log à
unidade, coordenando as atividades logísticas não específicas de aviação.

(d) Orienta e auxilia os demais oficiais do EM sobre assuntos de
natureza logística, em suas respectivas áreas de responsabilidades.

(e) Outros encargos:
- coordenar a evacuação dos feridos, dos mortos, do material e

das aeronaves avariadas, do material salvado e capturado do inimigo. Deverá
coordenar com o S1 e o S2, respectivamente, as medidas relacionadas com a
evacuação dos feridos e mortos e do pessoal inimigo aprisionado; e

- redigir o parágrafo 4º da Ordem de Operações e elaborar, quando
for o caso, a ordem logística da unidade.

(5) Oficial de Segurança de Vôo
- Em face da necessidade peculiar da unidade aérea, existe no

estado-maior geral uma seção de investigação e prevenção de acidentes aeronáu-
ticos chefiada pelo oficial de segurança de vôo, que tem como atribuições
específicas:

- assessorar o Cmt nos assuntos atinentes à segurança de vôo;
- organizar o sistema de investigação de acidentes e incidentes
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aeronáuticos da unidade;
- elaborar o programa de prevenção de acidentes aeronáuticos;
- processar os relatórios de perigo, propondo recomendações de

segurança a serem adotadas;
- realizar vistorias de segurança de vôo, previstas no programa de

prevenção de acidentes aeronáuticos;
- assessorar o Cmt U com relação ao gerenciamento de risco nas

missões; e
- realizar investigações de incidentes aeronáuticos.

(6) Oficial de Ligação
(a) O esquadrão destacará oficiais de ligação junto ao COT do

escalão enquadrante, quando atuando fora do enquadramento da Bda Av Ex, e
junto à unidade com a qual esteja sendo desenvolvida alguma operação aeromóvel,
constituindo força-tarefa aeromóvel ou não.

(b) As características de atuação e as missões do O Lig Av Ex são
tratadas com maior profundidade no capítulo 4 das presentes instruções gerais.

d. Estado-Maior Especial
(1) Oficial de Saúde

(a) É o assessor do Cmt e do S1 no planejamento, coordenação e
execução das atividades de saúde e do controle sanitário dos aeronavegantes.

(b) Assessora o S4 quanto ao suprimento de classe VIII e à
manutenção do material de saúde, seja material comum ou material específico de
aviação.

(c) Atribuições específicas:
- propor a localização do Posto de Socorro (PS) e supervisionar

seu funcionamento, bem como o cuidado e tratamento dispensados aos baixa-
dos;

- manter o S1 informado sobre a situação sanitária;
- providenciar reforços de suprimento de saúde, quando for

necessário, e recompletamento das dotações;
- supervisionar a evacuação dos feridos até o PS;
- assessorar o comando em relação aos efeitos dos agentes QBN

sobre o pessoal;
- propor normas gerais de ação, particularmente, quanto à

execução dos primeiros socorros, à coleta, à triagem e evacuação de feridos e à
prevenção e controle de doenças;

- sugerir e supervisionar a assistência médica aos prisioneiros de
guerra e, quando autorizado pela autoridade competente, a assistência médica ao
pessoal não militar na área do Esqd;

- supervisionar o exame dos documentos e equipamentos de
saúde capturados, em coordenação com o S2, tendo em vista a obtenção de
dados de inteligência;

- tomar todas as medidas possíveis em sua área de atuação para
manter o padrão de higidez e manter o controle sanitário do pessoal aeronavegante
do esquadrão;

- constatar e evitar as causas de fadiga operacional do
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aeronavegante;
- assessorar o comando quanto à situação psicológica e fisioló-

gica dos aeronavegantes e sua disponibilidade para a atividade aérea;
- cooperar com o oficial de segurança de vôo nas ações de

prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos, tomando as medidas
cabíveis em sua área de responsabilidade; e

- coordenar e participar do socorro imediato a tripulações aciden-
tadas ou abatidas, quando for o caso.

(2) Oficial de Manutenção de Aeronaves
(a) É o Cmt da Esquadrilha de Manutenção e Suprimento.
(b) Assessora o comando da unidade quanto à previsão de disponi-

bilidade de aeronaves para operações futuras. Deve ainda trabalhar para obter o
maior índice de disponibilidade de aeronaves possível, contribuindo para a
operacionalidade da unidade.

(c) É o adjunto do S4 no planejamento e execução das atividades
logísticas relativas ao material de aviação.

(d) Sob a supervisão do S4, deve manter ligações com o Btl Mnt Sup
Av Ex, no acompanhamento das atividades de manutenção das aeronaves
orgânicas da U.

(e) É o principal encarregado pela instalação, operação e segurança
da área de trens da subunidade de manutenção e suprimento e pela execução das
atividades dessa subunidade previstas no capítulo 2 e no capítulo 7 dessas
instruções provisórias, perante o comando da unidade.

(3) Oficial de Manutenção
(a) É o Cmt do Pelotão de Serviços da Esquadrilha de Comando e

Apoio.
(b) Assessora o S4 no planejamento, coordenação e execução das

atividades de manutenção do material (exceto material de aviação, de saúde e de
comunicações) e de transporte.

(c) É o responsável pela operação e segurança das instalações de
manutenção operadas pelo Gp Mnt do Pel Sv da Esqda C Ap e pela supervisão
técnica dos trabalhos de manutenção.

(d) Elabora o plano de evacuação das viaturas do Esqd e supervisiona
o recolhimento e a evacuação de viaturas na Z Aç do esquadrão.

(4) Oficial de Comunicações e Eletrônica
(a) É o principal assessor do Cmt e do EM quanto às comunicações.

Além de Cmt Pel Com, exerce supervisão técnica sobre o sistema de comunica-
ções, as instalações de comunicações e o pessoal de comunicações.

(b) Seu trabalho é diretamente supervisionado e orientado pelo S2 e
pelo S3, cabendo-lhe o planejamento do emprego e a segurança das comunica-
ções.

(c) Assessora o EM na localização do PC, sendo responsável pela
sua instalação, segurança e deslocamento.

(d) Coordena com o S2 as medidas de segurança das comunicações.
(e) Prepara e distribui os extratos das Instruções para a Exploração

das Comunicações (IE Com) e as Instruções Padrão das Comunicações (IP Com),
recebidas do escalão superior.
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(f) Elaborar e supervisionar os planos de segurança do PC, em
coordenação com o EM do Esqd.

(g) Assessora o S4 no planejamento, coordenação e execução das
atividades de manutenção e suprimento do material de comunicações.

3-4. CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLE DO
Esqd AvEx

a. Pelas suas características de emprego, a estrutura de C2 do Esqd AvEx
apresenta as seguintes particularidades:

(1) o seu COAe deverá estar em condições de estabelecer ligações
interforças, procurando se beneficiar das informações obtidas junto àquela
estrutura de C2 . Assim, a estrutura de C2 da UAe deve estar em condições de
suportar diferentes protocolos de comunicações e de ligar-se a redes híbridas,
interligadas a diversos equipamentos e sistemas de processamento de dados;

(2) a dispersão dos órgãos e instalações, aliadas às constantes mudan-
ças de posição ditadas pelo apoio contínuo à F Ter, exige um potente e flexível
sistema de comunicações, sobre o qual se estabelecem as principais atividades
de C2;

(3) grande vulnerabilidade às ações de guerra eletrônica inimiga, que têm
ampla possibilidade de atuar sobre o sistema de comunicações, e que, uma vez
obtendo sucesso, degradam significativamente a eficácia da UAe.

b. A condução das operações militares envolve a necessidade de todo
comandante tomar decisões, transmitir ordens, acompanhar a execução de suas
determinações, manter-se informando acerca das atividades do inimigo e do
desenvolvimento das ações das tropas envolvidas, tomar novas decisões e assim
por diante. Forma-se um circuito fechado de atividades no qual a informação e a
decisão necessitam estar o mais próximo possível no tempo.

ARTIGO II

POSTO DE COMANDO

3-5. GENERALIDADES

a. Posto de comando (PC) é a designação dada à instalação onde se reúne
pessoal e material destinados às atividades de planejamento e condução das
operações. Nele estão reunidos os meios necessários ao exercício do comando,
incluindo a coordenação e o controle das subunidades, orgânicas e recebidas em
reforço, empregadas pelo Esqd Av Ex.

b. O Esqd Av Ex desdobra no terreno uma Base de Operações de
Esquadrão (B Op Esqd), no interior da qual está o PC e a área de trens da unidade
aérea (AT/UAe), podendo esta última ser desdobrada mais à retaguarda. As
Esqda He estão em suas bases de Esqda, visando à dispersão dos meios aéreos,
podendo dispor os pelotões de He em Z Reu de Pel.
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c. No PC operam, normalmente, o oficial de operações, o oficial de
inteligência, pessoal de ligação de outras unidades e outros elementos julgados
necessários às ações de planejamento operacional, estudo de situação continu-
ado e sincronização. No PC é instalado o Centro de Operações Aéreas do Esqd,
em contato permanente com o Cmt U.

d. Na AT/UAe é, normalmente, desdobrado o Centro de Operações
Logísticas da OM, a partir de onde são planejadas e conduzidas todas as
operações de apoio logístico às operações e demais atividades logísticas da
unidade. Normalmente, o oficial de logística e o oficial de pessoal permanecem
nessa instalação.

e. Um He configurado com os meios de comunicações necessários às
ligações do Esqd Av Ex é utilizado para o funcionamento do posto de comando
aeromóvel (PC Amv). Este permite ao Cmt da unidade realizar um acompanha-
mento cerrado das operações e sua intervenção oportuna na manobra, bem como
manter a continuidade das comunicações durante as mudanças de posição do
PC.

f. A ATU e o PC Amv funcionam como Postos de Comando Alternativos do
Esqd.

3-6. LOCALIZAÇÃO

a. O PC é localizado de modo a facilitar o controle do Esqd e as ligações
com os elementos com os quais opera. São fatores que influem na sua
localização: situação tática, terreno, segurança e comunicações.

b. Por fator de segurança, a B Op Esqd poderá sofrer freqüentes mudanças
de localização. Para facilitar as condições de mudança, as instalações do PC, da
AT/UAe e as instalações de comando dos elementos subordinados devem ser
altamente móveis, funcionando embarcadas sempre que possível.

c. A seleção do local do PC do Esqd Av Ex é de responsabilidade do Cmt,
assessorado pelo Chefe da 3ª Seção e pelo oficial de comunicações e eletrônica.

d. No estudo dos fatores que influenciam a localização do PC, devem ser
considerados, principalmente:

(1) Situação Tática
(a) O PC do Esqd Av Ex deve ser localizado o mais próximo possível

do PC do escalão enquadrante visando facilitar as ligações e coordenações
necessárias, sem interferir na sua manobra, tanto pelo posicionamento no terreno
quanto pela quebra do sigilo provocado pelo movimento das Anv.

(b) Quando a distância entre os PC do Esqd Av Ex e do escalão
enquadrante dificultar as ligações necessárias ao planejamento das operações,
o emprego dos O Lig deve ser mais intenso, minimizando tal dificuldade. A mesma
preocupação deve existir no caso de operação com outro elemento da F Spf,
quando constituindo FT Amv.
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(2) Terreno
(a) Devem ser aproveitados os recursos existentes na área (edificações

e instalações) para facilitar a instalação e o funcionamento do posto, desde que
autorizado pelo escalão enquadrante.

(b) Deve ter facilidade de acesso e boa circulação interna.
(c) Deve estar apoiado em rede de estradas ou hidrovias (AMAZÔNIA)

que permitam os deslocamentos rápidos durante as mudanças de posição.
(d) Na AMAZÔNIA, o Esqd Av Ex pode fazer uso dos meios da Esqda

He Emp Ge para a instalação e mudanças de posição do PC, compensando a
precariedade de rede de estradas na região.

(3) Segurança
(a) Deve procurar aproveitar ao máximo a segurança proporcionada

pela artilharia antiaérea existente na área e, também, pela proximidade das tropas
localizadas na retaguarda (reservas).

(b) Deve estar afastado de flancos expostos e de caminhos favoráveis
à infiltração inimiga, bem como de pontos vulneráveis e de possíveis alvos de
interesse do inimigo.

(c) Deve permitir a dispersão dos órgãos.
(4) Comunicações

(a) Deve, sempre que possível, dispor de recursos de telecomunica-
ções civis ou militares no local, cuja utilização tenha sido autorizada pelo escalão
superior.

(b) Não deve conter obstáculo ao estabelecimento dos diversos
meios de transmissão, pois é fundamental ao Esqd manter-se integrado ao
sistema de comunicações do G Cmdo ao qual estiver subordinado e à Bda Av Ex.

(c) Deve ter fácil acesso ao aeródromo de campanha da UAe.

3-7. DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS

a. O oficial de operações, ouvidos o oficial de inteligência e o oficial de comu-
nicações, propõe a delimitação da área do PC. Uma vez aprovada pelo Cmt U, o
oficial de inteligência, juntamente com o oficial de comunicações, realiza a
escolha das diversas instalações necessárias.

b. Os grupos de informações e operações devem ficar em posição central
e operar reunidos no COAe.

c. O comandante e o subcomandante devem ficar próximos ao COAe.

d. O centro de mensagens deve ser localizado nas proximidades da entrada
do PC.

e. O sítio de antenas do Esqd deve ser afastado para evitar denunciar a
localização do PC de modo a permitir a obtenção  de sua  eficiência.

f. A central telefônica deve ser localizada no perímetro do PC, perto das
linhas telefônicas e telegráficas que chegam na área.
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g. Local adequado para instalação e funcionamento de um aeródromo de
campanha deve ser selecionado nas proximidades do PC.

h. O oficial de logística, ouvidos o oficial de pessoal e o oficial de
comunicações, propõe a delimitação da área da ATU. Uma vez aprovada pelo Cmt
da unidade, com o auxílio do Cmt da Esqda C Ap, os mesmos oficiais, sob a
responsabilidade do oficial de logística, definem a distribuição interna das
diferentes instalações da ATU do Esqd Av Ex. O desdobramento da ATU será
tratado no capítulo 7.

3-8. OPERAÇÃO

a. No PC funcionarão o COAe e o Centro de Comunicações da unidade. Na
área do PC desdobrar-se-ão elementos da Esqda Cmdo Ap, particularmente do
Pel Cmdo, Pel Com e Pel Ct Op Ae Ap Vôo.

b. O PC do Esqd deve ser organizado para funcionar em tempo integral. As
seções são organizadas em turnos que se revezam para assegurar a operação
efetiva do PC durante as 24 horas do dia e para que o pessoal possa ter o repouso
necessário.

c. A hora de abertura do PC será função da situação tática, do sistema de
comunicações a ser desdobrado e do sigilo da operação. O limite máximo
coincide com o início do cumprimento da missão.

d. A abertura do PC pressupõe um mínimo de ligações estabelecidas para
comando, inclusive aquelas que o Esqd deverá receber dos escalões superiores.

e. Para assessorar o Cmt Esqd durante seu afastamento do PC é
constituído o grupo de comando. De composição variável, normalmente, pode
incluir o S2, S3 e o pessoal necessário à manutenção das ligações e à segurança.

f. O grupo de comando mantém ligação contínua com o PC a fim de
assegurar a troca oportuna de informações, possibilitando, desse modo, a pronta
e eficiente intervenção do Cmt Esqd na operação.

3-9. CENTRO DE OPERAÇÕES AÉREAS

a. O COAe é a principal instalação do PC. É constituído por áreas básicas
de inteligência e operações. O COAe opera sob o controle do SCmt Esqd. Outros
elementos podem ser organizados em torno destas áreas básicas, conforme a
missão recebida pela unidade.

b. A organização interna do COAe deve facilitar a coordenação do estado-
maior, prover adequado espaço para o trabalho e para as comunicações. Deve ser
previsto um reduzido número de militares presentes no interior do COAe, a fim de
facilitar o trabalho de estado-maior.

c. No COAe acompanhar-se-ão as operações em curso, o que o torna peça
fundamental na sincronização dos sistemas operacionais envolvidos. Nesta
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instalação será feito o planejamento das operações subseqüentes, principalmen-
te, quando houver exigüidade de tempo para o planejamento inicial do Esqd, ou
quando situações novas no decorrer das operações exigirem da unidade condutas
de combate. Assim sendo, no COAe antecipam-se, também, necessidades
futuras de apoio ao combate e logísticas, para que o planejamento seja realizado
a tempo e o apoio esteja disponível no momento e local que se fizer necessário.
As coordenações com o Esc Sp ou outros elementos da F Spf são realizadas sob
controle do COAe.

d. O COAe realiza também a busca de informações, a coordenação das
operações com elementos vizinhos e a monitoração da situação logística.

e. O subcomandante do esquadrão, na qualidade de chefe do EM da
unidade, exercerá suas funções no COAe do PC do esquadrão, coordenando o
estudo de situação continuado e exercendo a sincronização da manobra e a
logística interna da unidade. Deverá manter estreito controle das atividades do
COL na ATU, devendo convocar o S1 e o S4 para o PC durante o planejamento
das operações ou sempre que se fizer necessário.

São portanto funções básicas do COAe de um esquadrão:
(a) receber informações, o que se traduz por:

-receber mensagens, relatórios e ordens do(s) escalão(ões)
superior(es)

- monitorar a situação tática;
- manter um registro de todas as atividades mais significativas;
-manter atualizada a localização do(s) Elm superior(es) e

subordinado(s);
- monitorar a situação do inimigo; e
- acompanhar a situação das classes de suprimentos críticos.

(b) divulgar informações, que significa, fundamentalmente:
- encaminhar relatórios ao(s) escalão(ões) superior(es);
- operar como enlace de comunicações entre diferentes elementos;
- expedir ordens e instruções; e
- processar e divulgar informações aos elementos pertinentes.

(c) analisar informações que entende-se por:
- consolidar relatórios;
- antecipar eventos e atividades, desenvolvendo as ações apropriadas;
- conduzir análise prognóstica baseada na situação tática;
- identificar informações que respondam aos EEI;
- conduzir o processo de tomada da decisão; e
- identificar as necessidades de executar decisões de conduta

com base na situação corrente.
(d) propor linhas de ação de conduta

- é função do COAe propor linhas de ação de conduta ao
comandante do esquadrão com base nas informações disponíveis e na análise
conduzida.

(e) integrar os meios disponíveis e sincronizar os sistemas operacionais
envolvidos na Op.
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3-10. CENTRO DE OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA (COL)

a. O COL é a principal instalação da ATU do esquadrão. É constituído por
duas áreas básicas: 1ª Seção (Pessoal) e 4ª Seção (Logística). O COL opera sob
o controle do S4 .Outros elementos podem ser organizados em torno destas áreas
básicas, conforme as necessidades da unidade.

b. A organização interna do COL deve facilitar a coordenação do estado-
maior, prover espaço adequado para o trabalho e para as comunicações. Deve ser
previsto um reduzido número de militares presentes no interior do COL , a fim de
facilitar o trabalho de EM.

c. No COL é realizado o planejamento das operações logísticas, o
acompanhamento da situação logística corrente e todas as atividades logísticas
desenvolvidas na ATUAe e nas AT/SU. O acompanhamento da situação logística
do Esc Sp é realizado mediante ligações constantes de EM.

d. No COL deve ser mantida atualizada uma carta de situação para facilitar
o planejamento das operações logísticas e poder apoiar o Cmt Esqd.

3-11. MUDANÇA DE LOCAL

a. Para as mudanças de posição do PC do Esqd Av Ex devem ser buscadas
as melhores condições táticas, de tempo e horário, evitando a observação ou
detecção por parte do inimigo.

b. A situação tática, a segurança e as comunicações são fatores que
poderão impor o deslocamento do PC. Na análise desses fatores, devem ser
considerados:

(1) Situação Tática
(a) Necessidade de manutenção do  apoio  cerrado  ao  escalão da

F Spf enquadrante.
(b) Mudança da situação tática.

(2) Segurança
(a) Com a evolução tecnológica atual, as possibilidades de uma tropa

ser localizada e de sofrer a ação do inimigo aumentaram consideravelmente. As
mudanças constantes do PC, base de Esqda e até da área de trens da unidade
são medidas passivas fundamentais para segurança do pessoal e do material.

(b) Os deslocamentos com essa finalidade ocorrerão, com maior ou
menor freqüência, dependendo das possibilidades do inimigo, da capacidade da
unidade cumprir tais medidas sem perder sua eficiência e do afastamento da linha
de contato, dentre outros aspectos que poderão ser considerados.

(c) O deslocamento das diversas instalações deve ser planejado em
dois escalões, a fim de assegurar maior segurança no deslocamento, bem como
um contínuo controle das operações.

 (3) Comunicações
(a) A manutenção das ligações são fundamentais para o exercício do

comando e o controle das operações. Por limitações dos equipamentos, pode-se
determinar o deslocamento do PC para um local onde tais deficiências possam
ser minimizadas.
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(b) Especial atenção deve ser dada à manutenção das comunicações
durante as mudanças de posição do PC.

c. Quando é planejado um deslocamento, o S3, em coordenação com o O
Com e com o S4, propõe ao Cmt a nova localização geral do PC e da ATUAe (se
for caso) e a oportunidade para o seu deslocamento. As seguintes coordenações
são necessárias:

(1) S2 - previsão meteorológica, condições da rede rodoviária ou hidroviária
e situação do inimigo;

(2) S3 - dispositivo da tropa, prioridade para utilização de estrada e hora
de abertura do novo PC;

(3) S4 - considerações logísticas, particularmente, sobre a manutenção
do fluxo logístico;

(4) oficial de comunicações - manutenção das ligações e aspectos
técnicos das comunicações;

(5) comandante do PC - deslocamento do PC, providências sobre
segurança e distribuição interna.

d. A mudança de PC do Esqd Av Ex motivada por razões táticas, realiza-
se mediante autorização do escalão enquadrante, sendo feitas as coordenações
necessárias.

e. O comando do escalão da F Spf enquadrante da Bda Av Ex, os elementos
subordinados e os elementos em apoio são informados do local exato e da hora
de abertura do novo PC.

f. O PC Amv pode ser utilizado durante as mudanças de localização
necessárias ao Esqd Av Ex.

ARTIGO III

SINCRONIZAÇÃO

3-12. GENERALIDADES

a. Sincronização é o arranjo das atividades de todos os sistemas operacionais
no tempo, no espaço e na finalidade.

b. O objetivo é usar cada meio disponível onde, quando e da maneira que
possa melhor contribuir para obter a superioridade  no local e momento decisivos.

c. A sincronização, usualmente, requer estreita coordenação entre vários
elementos e atividades que participam de uma operação. Contudo, por si só, essa
coordenação não é garantia de sincronização, a não ser que o Cmt primeiro
visualize os efeitos desejados e qual a seqüência de atividades que os produzirá.

d. O EM e demais comandantes subordinados precisam conhecer a
intenção do Cmt U, pois são quem faz uma grande parte da sincronização
acontecer. A sincronização deve estar sempre na mente dos comandantes de
qualquer escalão e, a partir daí, no planejamento e coordenação de movimento,
fogos e atividades de apoio. Ensaios são a chave para o êxito de operações
sincronizadas.
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e. A sincronização exige:
(1) o perfeito conhecimento dos efeitos produzidos pelos diversos meios

de combate;
(2) o conhecimento da relação entre as possibilidades do inimigo e das

forças amigas;
(3) o domínio perfeito das relações entre o tempo e o espaço; e
(4) a clara unidade de propósitos.

f. Ela acontece a partir da concepção da operação pelo comandante e seu
estado-maior, quando estes planejam que ações realizar e como estas ações
devem ocorrer no tempo e no espaço para atingir seu objetivo. Visa fazer com que
os efeitos da ação de diversas forças se façam sentir de maneira total no momento
e no local desejados.

3-13. SINCRONIZAÇÃO NO ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

a. O Esqd Av Ex conduz parcela de suas missões operando juntamente
com outros elementos da F Spf, o que exige maior cuidado no planejamento por
parte do EM da unidade.

b. Normalmente o Esqd não conduz, isoladamente, operações decisivas no
campo de batalha, mas integra uma FT ou participa da operação do escalão
enquadrante.

c. Dessa forma, as ações previstas para o Esqd, dependendo da operação
aeromóvel a ser realizada, serão inseridas na planilha de sincronização do escalão
enquadrante. Essa medida não impede que o próprio Esqd prepare e conduza
suas ações de sincronização, com as adaptações necessárias.

d. O  Esqd normalmente sincroniza suas operações:
(1) assegurando-se que seus meios de inteligência  de combate estão

ajustados às necessidades de seu comandante e que responderão a tempo de
influenciarem nas decisões e na operação;

(2) determinando qual será o esforço principal e carreando os meios
necessários para este elemento;

(3) coordenando a manobra com os elementos da F Spf com os quais atua;
(4) utilizando o planejamento logístico para assegurar-se que os meios

necessários estarão disponíveis e alocados;
(5) planejando “à frente”, para explorar as oportunidades criadas pelo

sucesso  tático;
(6) permitindo uma execução descentralizada das operações;
(7) utilizando as ferramentas da sincronização; e
(8) conduzindo ensaios de sincronização.
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3-14. FERRAMENTAS DA SINCRONIZAÇÃO

a. Matriz de sincronização
(1) É um documento empregado pelo EM na visualização e ensaio de

todas as ações a serem realizadas antes, durante e após o combate. Este
documento não é padronizado, podendo ser adaptado ao sistema de trabalho do
estado-maior ou da operação a ser conduzida.

(2) Em princípio, constitui-se  numa planilha de dupla entrada onde, na
coluna vertical são lançados os eventos e faseamento do combate, a situação do
inimigo, todos os sistemas de combate, os meios disponíveis e ações de
dissimulação e simulação previstas para a operação e, na coluna horizontal, são
lançados o tempo ou o faseamento da operação. É feita uma interação destas
duas colunas, reagindo-se cada sistema com o faseamento da operação/tempo,
considerando-se a interferência do inimigo, do terreno, das condições climáticas,
e de outros dados que poderão interferir no cumprimento da missão.

(3) A matriz de sincronização pode ser utilizada para suplementar o calco
de operações e ordens verbais. O preenchimento da planilha não substitui a ordem
de operações para o cumprimento da missão.
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b. Planilhas de acompanhamento do combate - É um documento de
trabalho empregado pelas seções de estado-maior e elementos de apoio ao
combate e logístico. Nestas planilhas são sintetizadas as ações, atividades e
atuações de cada sistema de combate, visando facilitar o acompanhamento das
ações e a realização do estudo de situação continuado e planejamentos dele
decorrentes. O emprego destas planilhas permite maior rapidez na introdução de
correções no planejamento inicial, que se fizerem necessárias durante o combate.

3-15. PROCESSO DE SINCRONIZAÇÃO

a. A sincronização possui três fases distintas:
(1) a sincronização realizada durante o planejamento da operação;
(2) a sincronização do ensaio da operação; e
(3) a sincronização durante o combate.

b. A sincronização realizada durante a fase inicial de planejamento é
conduzida pelo comandante, auxiliado pelo seu EM. Nessa fase são planejadas
as ações a realizar e como estas ações irão ocorrer.

c. Encerrada a fase de planejamento e com a ordem de operações pronta,
é realizado um ensaio da operação, conduzido pelo subcomandante e com a
presença do EM, comandantes de SU e outros elementos em apoio. Nesse ensaio
todas as ações previstas para o combate são interagidas com a provável atuação
do inimigo, possibilitando a introdução de modificações que venham contribuir
para a execução do planejamento inicial. Sua finalidade, além de ajustar o
planejamento, é garantir que todos os participantes conheçam a intenção do
comandante, compreendam o conceito da operação, saibam o que fazer em todas
as fases do combate e qual a missão de todos os elementos subordinados.

d. O ensaio tem início com o S2 expondo todos os dados e conhecimentos
disponíveis sobre o terreno, as condições meteorológicas e o inimigo e de que
forma se espera que interfiram na operação. Em seguida e para cada fase da
operação, os oficiais responsáveis pelos sistemas de combate pertinentes e os
comandantes subordinados expõem como o seu sistema ou fração atuará durante
a fase considerada. O S2 passa a atuar como se fosse o comandante inimigo (com
base nos dados e conhecimentos disponíveis sobre efetivos, equipamentos,
doutrina, etc), interferindo na explanação de cada responsável por sistema de
combate, procurando neutralizar o planejamento de cada um destes sistemas,
levando o estado-maior a buscar alternativas para a interferência inimiga, ajustan-
do o planejamento inicial. Ao final do ensaio e tendo certeza da viabilidade da
operação e de que todos sabem o que fazer, o subcomandante dá por encerrada
esta fase da sincronização e informa ao comandante de Esqd os resultados
obtidos, se este não tiver acompanhado o ensaio.

e. Ao iniciar-se o combate, o subcomandante passa a conduzir a terceira
fase da sincronização, no COAe do PC. Ele mantém-se informado da situação
tática e logística, do escalão superior e elementos vizinhos, realizando um estudo
de situação continuado, com o apoio do S2, S3 e dos demais elementos do
estado-maior, quando necessário. Com base nesse estudo de situação ele
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introduz modificações no planejamento inicial, após contato com o comandante,
agilizando a resposta dos elementos necessários, face à mudança da situação
tática ou logística.

ARTIGO IV

LIGAÇÕES

3-16. GENERALIDADES

a. As características do Esqd Av Ex, particularmente, a mobilidade e grande
flexibilidade, associadas ao constante uso do espaço aéreo, geram uma neces-
sidade de ligações fora dos padrões normais da F Ter para que seja viabilizado o
comando, o controle e a coordenação das ações realizadas pela unidade aérea.

b. As ligações do Esqd Av Ex são estabelecidas, basicamente, por agentes
de ligação ou pelo emprego dos meios de comunicações e permitem ao comando
da unidade:

(1) coordenar e controlar o emprego dos seus meios, tática e logisticamente;
(2) estabelecer contato com os usuários do espaço aéreo e com os

responsáveis pelo seu controle;
(3) receber ordens e informações do escalão da F Spf imediatamente

superior e do comando da Bda Av Ex;
(4) manter constante contato com o E Av Ex do centro de operações

táticas (COT) da F Spf;
(5) estabelecer contato com as unidades com as quais constitui FT ou

que apóia com seus meios.

3-17. LIGAÇÕES NECESSÁRIAS

a. As necessidades de ligação do Esqd são determinadas pelo Cmt e
condicionadas pela situação tática, tipo de operação, momento e elementos
envolvidos na mesma missão.

b. Normalmente, o Esqd Av Ex estabelece ligações com:
(1) o escalão superior, podendo aí enquadrar-se um grande comando ou,

eventualmente, uma grande unidade, e com a Bda Av Ex. Com esta última, a
ligação é estabelecida e mantida constantemente;

(2) o escalão subordinado, aí enquadrando-se suas subunidades orgâni-
cas e outras de qualquer natureza que receba em reforço ou sob comando e
controle operacional;

(3) unidades com as quais constitui FT ou a quem presta apoio com seus
meios aéreos;

(4) os usuários do espaço aéreo e os responsáveis pelo seu controle, aí
incluídos elementos da artilharia antiaérea, artilharia de campanha, unidades de
combate e o Centro Diretor Aerotático para as Anv do Esqd  em vôo;

(5) o E Av Ex que integra o COT do comando enquadrante ou responsável
pela zona de ação onde for empregado; e
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(6) a unidade logística de quem recebe, por área, o apoio não específico
de aviação.

Fig 3-1. Ligações necessárias do Esqd AvEx

Fig 3-2. Ligações necessárias da Esqda He sob Ct Op de uma Bda
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3-18. RESPONSABILIDADE PELAS LIGAÇÕES

a. O estabelecimento e a manutenção das ligações do Esqd Av Ex
obedecem aos princípios doutrinários estabelecimentos pelo C 11-1 EMPREGO
DAS COMUNICAÇÕES.

b. Em determinadas situações essas responsabilidades podem ser altera-
das, mediante prévia determinação do Esc Sp ou do comandante do Esqd, no
caso de suas ligações com os elementos subordinados.

c. Quando ocorrer uma interrupção nos meios que estabeleçam determina-
da ligação, os usuários e responsáveis técnicos devem desencadear, imediata-
mente, as providências cabíveis para que o seu restabelecimento ocorra, indepen-
dentemente de ele ser ou não o responsável por essa ligação.

d. O quadro das ligações necessárias do Esqd Av Ex é, normalmente, o
seguinte:

(*) Ligações realizadas em vôo, quando necessárias.
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ARTIGO V

COMUNICAÇÕES

3-19. SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES

a. O sistema de comunicações do Esqd Av Ex é constituído pelo sistema
físico, sistema rádio, sistema de mensageiros e por meios visuais, acústicos e
diversos.

b. Para fins de emprego, o Esqd Av Ex, normalmente, está subordinado
diretamente à Bda Av Ex ao exército de campanha (Ex Cmp) ou a uma DE ou,
então, estar sob o controle operacional de uma Bda. Para atender a essas
situações, tem o seu sistema  de  comunicações  integrado  aos  sistemas  de
comunicações  de  área  dos G Cmdo e/ou Comandos Divisionários, ou ao sistema
de comunicações da Bda, de modo a assegurar as ligações necessárias ao
comando.

c. Cabe ao pelotão de comunicações, orgânico da Esqda C Ap, a missão
de instalar, explorar e manter o sistema de comunicações do Esqd, de modo a
assegurar as ligações necessárias ao comando.

d. O Cmt U é o responsável pelo funcionamento do sistema de comunica-
ções do Esqd, conduta esta também adotada para os demais níveis de comando
existentes na unidade.

e. O oficial de comunicações é o principal assessor do Cmt e do EM em
todos os assuntos relativos às comunicações. Cabe a ele planejar, coordenar e
supervisionar as atividades de comunicações desenvolvidas na unidade.

f. Devido às características do Esqd Av Ex, este deve procurar utilizar ao
máximo os recursos locais de comunicações existentes em sua área de atuação,
desde que autorizado pelo Esc Sp.

g. Os sistemas do Esqd Av Ex podem sofrer evoluções, quando este
encontrar-se no cumprimento de missão, visando atender a todas as ligações
necessárias.

3-20. SISTEMA FÍSICO

a. O Esqd Av Ex utiliza ao máximo, e dentro do possível, o sistema físico
para o estabelecimento de suas ligações. Para isso, está apoiado no sistema de
comunicações de área (SCA) de uma DE ou Ex Cmp, cabendo ao G Cmdo o
lançamento dos circuitos físicos do centro nodal (CN) mais próximo até o PC da
unidade.

b. O Esqd lança 1 (um) circuito tronco da central telefônica de seu PC para
cada base de esquadrilha de helicópteros (Ba Esqda He), caso a distância seja
compatível. Instala, ainda, os ramais locais dentro do PC.
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c. Caso as Ba Esqda He estejam localizadas a grandes distâncias, devem
ser integradas ao sistema físico do Esqd através de ligação com o CN/G Cmdo
mais próximo. Caso estejam sob controle operacional de uma Bda, devem ser
integrados através de ligação com o nó de acesso (multicanal) desta.

d. A situação tática, o prazo disponível para instalação e a disponibilidade
de meios são fatores a serem considerados no estabelecimento do sistema físico
do Esqd.

e. Para a integração do sistema do Esqd Av Ex ao SCA do G Cmdo, a
unidade deve receber, normalmente, 9 (nove) canais telefônicos e 5 (cinco)
telegráficos para o estabelecimento dos seguintes circuitos:

(*) Circuitos privativos

Fig 3-3. SCAD
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Fig 3-4. Canais da Av Ex no SCA
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Fig 3-5. Sistema físico Av Ex
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Fig 3-6. Sistema físico do Esqd Av Ex

3-21. SISTEMA RÁDIO

a. O rádio é utilizado pelo Esqd Av Ex para atender a suas necessidades
de ligações ar-ar, ar-terra e terra-terra. Para viabilizar as duas primeiras, este meio
de comunicações é imprescindível e, para o caso da última, normalmente, é um
meio alternativo a ser utilizado na falta do estabelecimento do sistema físico.

b. O rádio é o meio de comunicações que permite o estabelecimento e a
manutenção das ligações internas e externas do Esqd Av Ex, quando esse realiza
deslocamentos aéreos no cumprimento de suas missões. No entanto, por ser o
meio menos seguro e em face das possibilidades da guerra eletrônica, o seu
emprego deve ser restringido ao mínimo necessário, observando-se ao máximo as
medidas de proteção eletrônica (MPE).

c. O Esqd Av Ex é dotado de conjuntos-rádio diversos, instalados em
aeronaves, viaturas ou mesmo portáteis. Os conjuntos instalados nas aeronaves
permitem a comunicação com equipamentos veiculares e portáteis.

3-20/3-21



3-27

IP 1-20

d. Redes-rádio
(1) Externas

(*) - DE ou Ex Cmp a que o Esqd Av Ex estiver subordinado.
(**) - Quando for apoiado pela DE. Se for apoiado por área pelo Ex Cmp,

participa da Rede Adm do Ex Cmp.
(2) Internas

(a) Internamente é estabelecida uma única rede denominada rede do
Esqd Av Ex da qual participam suas esquadrilhas. Tal rede tem por finalidade
atender às necessidades de ligações de comando, operacionais e logísticas.

(b) O Esqd Av Ex deve prever, também, uma ligação terra-ar para
orientar o tráfego aéreo no aeródromo de campanha.

(c) Preferencialmente, nas comunicações via rádio terra-ar e ar-ar,
deve-se utilizar modulação em freqüência e altas faixas de freqüência (VHF, UHF).

3-21

SANRETXESEDER QERFEDAXIAF AICNEÜ

)*(etnadnamoC

FH
)*(seõçarepO

)*(seõçamrofnI

)**()*(acitsígoL

)*(emralA FHV

xEvAadBetnadnamoC FHV

xEvAadBseõçarepO
FH

xEvAacitsígoL

ANRETNIEDER QERFEDAXIAF AICNÊÜ

xEvAdqsEodedeR FHV



IP 1-20

3-28

Fig 3-7. Sistema rádio da Av Ex

e. Comunicações ar-ar
(1) O rádio é o meio mais comum a ser empregado nas  ligações entre

as Anv quando em vôo, devendo, no entanto, seu emprego ser limitado ao mínimo
indispensável.

(2) Dependendo do tipo de operação aeromóvel, deverão ser estabelecidas
redes típicas tais como:

- rede Cmt FT Amv;
- rede Cmt F He;
- rede dos Cmt dos diversos escalões (Ass, Rec, escolta); ou
- rede das frações de He (Pel / Sec).

(3) Deve ser considerado o uso de meios visuais de comunicações
(painéis, luzes, sinais convencionados) como alternativa ao meio rádio;

(4) O emprego maciço de Msg preestabelecidas previstas nas I E Com
conferirá máxima segurança a estas comunicações.
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(*) atende necessidades logísticas e operacionais
Tab 3-1. Quadro das Redes Rádio do Esqd AvEx

3-22. SISTEMA DE MENSAGEIROS

a. O mensageiro constitui o meio de comunicações mais seguro e
adequado para transmissão de mensagens extensas e volumosas.

b. O Esqd Av Ex emprega mensageiros especiais e locais. Os primeiros são
empregados para transmissão de mensagens extensas e/ou urgentes, podendo
ser helitransportados, dependendo da urgência e distância entre os postos. Os
locais são empregados dentro da área da B Op Esqda e B Esqda He.

3-23. MEIOS VISUAIS, ACÚSTICOS E DIVERSOS

a. Na Av Ex, esses meios são largamente empregados, principalmente, na
ligação terra-ar. O uso de artifícios pirotécnicos, fumígenos coloridos, painéis,
faróis de aeronaves, movimento das Anv em vôo, bandeirolas, luzes coloridas,
entre outros, devem ser padronizados e previstos nas IEComElt ou NGA.

b. Particularmente os meios visuais podem ser empregados para a ligação
entre as aeronaves em vôo, quando o uso dos equipamentos rádio estiver restrito
ou inviabilizado.

3-24. AS COMUNICAÇÕES DA Av Ex PARA A COORDENAÇÃO E CONTROLE
DO ESPAÇO AÉREO

a. O controle do espaço aéreo é atribuição da Força Aérea (F Ae) e, no TO,
está inserido no Sistema de Controle Aerotático (SCAT), estabelecido pela F Ae.
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Além do SCAT, outro sistema de coordenação para as operações ar-terra é
estabelecido, que é o Sistema de Operações Ar-Terra (SOAT). Este sistema
destina-se ao planejamento do apoio aéreo à F Ter, permitindo-lhe solicitar e obter,
em tempo útil, o apoio aéreo necessário.

b. A Força Aérea do Teatro de Operações (FATO) estabelece um Centro
Diretor Aerotático (CDAT), que é o órgão responsável pela vigilância e controle
aéreo, dentro da área sob sua responsabilidade.

c. Os principais radares de controle do SCAT pertencem ao CDAT. Sua
capacidade é ainda aumentada pelas informações recebidas dos Posto Diretor
Aerotático (PDAT) e Posto Auxiliar de Informação Radar (PAIR). A finalidade
destes postos é aumentar o alcance dos radares do CDAT, orientando e dirigindo
as aeronaves e vigiando o espaço aéreo.

Fig 3-8. SCAT

d. Ligações necessárias - As ligações necessárias para o estabelecimen-
to da coordenação e controle do espaço aéreo entre a Av Ex e os demais usuários
são:

(1) durante o planejamento, por intermédio de ligação do E Av Ex no COT/
Esc Sp.

(2) durante as operações:
(a) as Anv da Av Ex, após decolarem para o cumprimento de missão,

devem cumprir as medidas de coordenação e controle estabelecidas. Estão
assim, sendo controladas pelos órgãos de controle da F Ae (PDAT ou PAIR)
desdobrados na área do Ex Cmp. Este controle radar se dá de forma positiva,
através de equipamentos tipo IFF - transponder, e de procedimentos, onde as Anv
da Av Ex devem voar segundo suas rotas de vôo pré-determinadas. Nas situações
de conduta pode surgir a necessidade de contato rádio entre a fração (SU Ae) e
um determinado PDAT que controla a região de operações;

(b) durante seus deslocamentos as aeronaves da Av Ex podem
sobrevoar tropa amiga (em princípio, isto é evitado por ocasião da escolha dos
itinerários de vôo). Estando com controle positivo (IFF e/ou fonia) pelos radares
dos PDAT(s) e da AAAe e dentro das rotas previstas, dificilmente há necessidade
de contato rádio;

FATOT

CDAT

PAIRPDAT
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(c) porém, quando a Bda receber em reforço ou sob Ct Op um Esqd
Av Ex e emitir sua ordem de operações, deve prever, em seu quadro de redes rádio
(QRR), uma rede de ultrapassagem de Anv. Tal rede deve ser operada em fonia
com equipamentos rádio do Grupo 8. Os O Lig Av Ex podem ser designados para
as unidades sobrevoadas para auxiliar na operação desta rede. Esta rede deve
constar nos QRR das Bda. Todas as unidades de combate, os GAC e AAAe
devem participar da rede.

Fig 3-9. Ligações necessárias para coordenação e controle do espaço aéreo

e. Sistema de comunicações para a coordenação e controle do espaço
aéreo

(1) Os E Av Ex, localizados no COT/Ex Cmp e CCAF/Bda, recebem
canais do sistema multicanal para ligação entre si e para ligações com a Bda Av
Ex e Esqd Av Ex, respectivamente.

(2) Durante a operação, a fração da Av Ex necessita do rádio para realizar
as coordenações necessárias. Desta forma, o Cmt Fr He deve ter ciência das
frequências dos PDAT(s) da região de operações, bem como suas localizações
e área de cobertura. O(s) PC(s) das unidades de Art Cmp e AAAe devem ser
plotadas. A rede de ultrapassagem da fração Av Ex é aberta e os O Lig Av Ex
devem ficar em condições de coordenar o sobrevôo das Anv do Exército sobre as
tropas amigas no terreno. Os códigos IFF são fornecidos pela FAe através dos
elementos de ligação do COT. O parágrafo 5º do Anexo de Coordenação e Controle
do Espaço Aéreo e O Op devem apresentar todas as informações.
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CAPÍTULO 4

COORDENAÇÃO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

ARTIGO I

GENERALIDADES

4-1. FINALIDADE

A coordenação e o controle do espaço aéreo são exercidos com o objetivo
de garantir a liberdade de ação e a segurança das Anv amigas, ao mesmo tempo
que mantém a eficiência das ações dos meios de apoio de fogo. Sua finalidade
é permitir a uma força militar atingir seus objetivos.

4-2. COORDENAÇÃO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO NO TOT

a. O Cmt do TO é o responsável pelas medidas de coordenação em sua área
de responsabilidade, onde avultam de importância as ligações entre os coman-
dantes da FTTOT e da FATOT.

b. O controle do espaço aéreo no TO é exercido pelo Centro de Controle
Aerotático (CCAT) da FATOT e visa ultimar a efetividade das operações de
combate. Assim a Av Ex deverá coordenar com esse órgão a utilização do espaço
aéreo.

c. Na zona do interior (ZI), a coordenação e controle do espaço aéreo serão
conduzidas pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA).

4-3. USUÁRIOS DO ESPAÇO AÉREO

São usuários do espaço aéreo:
(1) Força Aérea;
(2) Aviação do Exército;
(3) Força Aeronaval;
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(4) Artilharia de Campanha;
(5) Artilharia Antiaérea;
(6) Fogo Naval;
(7) Unidades de arma-base que executem tiros indiretos (morteiros);
(8) Tropas aeroterrestres.

4-4. MEDIDAS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
(MCCEA)

a. As MCCEA quando estabelecidas cumprem uma ou mais das seguintes
funções:

(1) reservar o espaço aéreo para usuários específicos;
(2) restringir a ação de usuários do espaço aéreo;
(3) controlar as ações de usuários específicos e
(4) ordenar que os usuários cumpram ações específicas.

b. Nas Bda, a coordenação do uso do espaço aéreo restringe-se pratica-
mente à execução das medidas impostas pelo Esc Sp. O CCAF através dos
elementos de ligação dos meios de Ap F Ae e Ter, controla atentamente a
execução das medidas impostas e mantém o Esc Sp informado sobre a eficiência
das medidas. Pode, também propor alterações ou aumentar o grau da restrição
imposta.

c. Nas operações descentralizadas, onde as Bda operam com grande
liberdade de ação o coordenador de apoio de fogo (CAF) passa a ser elemento de
coordenação do uso do espaço aéreo na zona de ação da Bda, em estreita ligação
com a Av Ex e o oficial de ligação aérea (OLA) designados.

ARTIGO II

COORDENAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO

4-5. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

A coordenação do espaço aéreo será executada pelo Esqd Av Ex obede-
cendo às instruções baixadas pelo escalão superior. O Esqd Av Ex propõe as
medidas de interesse de suas operações e recebe as medidas impostas, por
intermédio do O Lig Av Ex, destacado junto ao Esc Sp.

4-6. COORDENAÇÃO NAS OPERAÇÕES AEROMÓVEIS DE COMBATE

a.  Coordenação nas operações de assalto aeromóvel
(1) O apoio de fogo às operações de assalto aeromóvel (Op Ass Amv)

deve ser planejado nos seus mínimos detalhes, abrangendo inclusive as possíveis
situações de conduta. A previsão é a primeira e mais eficaz medida de
coordenação necessária.

(2) São estabelecidas as seqüências cronológicas em que os alvos serão
batidos e por quais tipos de armas. O apoio de fogo atua como um elemento de
segurança, desde a zona de embarque (Z Emb) até a conquista dos objetivos.
Podem ser previstas, por exemplo, concentrações ou missões de apoio aéreo
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aproximado que antecedam as formações de He nas Z Reu, nos pontos críticos
das rotas ou itinerários de vôo e na região do ponto de liberação (P Lib) para a zona
de pouso de helicópteros (ZPH), bem como na região da ZPH e das posições de
assalto da tropa, após o desembarque.

(3) As rotas e itinerários de vôo não devem, em princípio, interceptar as
trajetórias das armas que prestam o apoio à operação ou às rotas de aproximação
das aeronaves de apoio aéreo aproximado. Caso isto ocorra, deve-se atentar para
as flechas ou para as alturas de vôo, previstas naqueles pontos (Espaço Aéreo
Restrito - EAR).

(4) Todas as posições conhecidas ou estimadas de artilharia antiaérea
do inimigo devem ter sua destruição ou neutralização previstas nos planos de
apoio de fogo, particularmente aquelas que possam atuar nas rotas e itinerários
de vôo principais ou alternativos.

b. Coordenação nas operações de ataque aeromóvel
(1) Em uma operação aeromóvel, para que se obtenha o melhor

rendimento de cada um dos elementos empregados, há necessidade de que a
ação isolada não restrinja a atuação dos demais. Para tal se faz necessária uma
permanente e efetiva coordenação de fogos na região onde se processa o
combate.

(2) Quando diferentes elementos, tais como forças de solo, frações de He
armados, artilharia de campanha ou Anv de ataque engajam uma mesma força
inimiga, torna-se indispensável o estabelecimento de medidas eficazes e objetivas
de coordenação, que garantam a segurança necessária, sem restringir os fogos.

(3) A principal coordenação é obtida através do estabelecimento de
posições de ataque, tanto para os helicópteros como para a tropa de solo. Estas
posições poderão ser coincidentes, situação em que os elementos terrestres e
os helicópteros utilizarão uma mesma faixa do terreno ou abrirão fogo de uma
mesma região, fazendo uso das cobertas e abrigos existentes para engajar o
inimigo. Neste caso deverão ser autorizadas ligações diretas entre o Cmt da F He
e o responsável pelo Ap F orgânico da tropa de solo.

(4) Quando o melhor aproveitamento do terreno e a situação indicarem
ações simultâneas, porém partindo de direções distintas, medidas de coordena-
ção tais como eixos de progressão (E Prog), zonas de ação (Z Aç) e linhas de
controle (L Ct) deverão ser estabelecidas para evitar que, durante o seu desloca-
mento, os He possam vir a penetrar em setores de tiro dos elementos de solo.

(5) A F He deverá estar em contato com a rede de tiro da AD ou da Bda,
seja através do O Lig Art ou do OA, em condições de informar, por meio de
referências, à malha código vigente, as regiões que deverão ser sobrevoadas pelos
helicópteros, por força da conduta no combate. No COT ou CCAF será de imediato
determinada a suspensão do tiro nestas regiões, durante o período de tempo
necessário à manobra das forças aeromóveis.

(6) O objetivo global desta coordenação é atirar, voar e lutar no mesmo
lugar e ao mesmo tempo. Os tiros de artilharia mantêm o inimigo engajado,
enquanto o apoio aéreo amigo está chegando. No momento oportuno, os tiros de
artilharia são transportados, um EAR é estabelecido, a cobertura da F Ae é
empregada contra a força inimiga, sucedida pela ação das frações de He armados,
e então a artilharia retorna para seus alvos originais. Como uma medida de

4-6



IP 1-20

4-4

segurança da maior importância, as missões de neutralização da defesa antiaérea
do inimigo precedem e se seguem ao apoio aproximado.

(7) Os dois elementos chave na execução destes acontecimentos são
o comandante da F He e o coordenador do apoio de fogo (CAF). Independente de
seus postos, eles devem ser capazes de trabalhar conjuntamente e fazer o que
for necessário para que a tarefa seja realizada. Para isso é necessário que:

(a) as frequências sejam coordenadas;
(b) a terminologia compreendida por todos os participantes;
(c) a seqüência cronológica das ações e as medidas de coordenação

necessárias para desencadeá-las sejam combinadas com antecedência;
(d) os encargos de cada um dos participantes sejam definidos e

divulgados; e
(e) a AD utilize a rede de tiro da artilharia para este propósito.

(8) A rede de tiro da artilharia não é a rede mais adequada, mas pode ser
usada para apressar a coordenação. O CAF é o único participante da operação
que tem ligação direta com os elementos que realizam o Ap F e com os
executantes da manobra.

(9) O Cmt Fr He pela sua ligação com o GAA, CAA e formações da F Ae,
transforma-se no elemento capaz de controlar toda a ação ar - superfície realizada
na região do engajamento e de suspender, no momento mais oportuno, os tiros
que coloquem em perigo as aeronaves que ali evoluem.

4-7. OFICIAL DE LIGAÇÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

a. Generalidades
(1) O O Lig Av Ex será destacado junto aos órgãos de comando de todos

os níveis com a missão de assessorar esses Cmt no que diz respeito ao emprego,
possibilidades e limitações das UAe. A utilização dos O Lig Av Ex irá proporcionar
uma perfeita integração entre as unidades envolvidas em uma operação de
maneira a aproveitar ao máximo as possibilidades da Av Ex.

(2) Os O Lig Av Ex do Esqd Av Ex serão destacados junto a:
(a) EM das U com as quais esteja sendo executada uma operação

aeromóvel; e
(b) no COT/CCAF do escalão enquadrante.

(3) O Esqd Av Ex possui na constituição de seu estado-maior 2 (dois)
oficiais de ligação da Av Ex para efetuar a ligação com o escalão apoiado e com
o Esc Sp.

(4) caberá à Bda Av Ex destacar oficiais de ligação junto a outros
elementos da F Spf onde sua presença se fizer necessária.

b.  Atuação do O Lig Av Ex - Durante a fase do planejamento das
operações o O Lig Av Ex deve:

(1) inteirar-se da manobra como um todo e levantar as hipóteses de
emprego da Av Ex. Essas hipóteses, depois de transmitidas à UAe, vão
possibilitar a preparação dos planos da operações e à preparação da unidade;

(2) assessorar o Cmt da tropa apoiada quanto às possibilidades e
limitações da Av Ex, concorrendo para que o Esqd Av Ex seja empregado dentro
dos princípios que norteiam a operação da Av Ex; e
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(3) durante a execução das operações, assessorar o comandante da
tropa apoiada por ocasião das condutas e da evolução da situação que irá
influenciar, direta ou indiretamente, as operações das U Av Ex.

c. Missões do OLigAvEx
(1) Assessorar no estabelecimento das medidas de coordenação e

controle específicas da Av Ex.
(2) Assessorar quanto às possibilidades e limitações da UAe no que diz

respeito aos seus equipamentos, adestramento, disponibilidade de tripulações e
de Anv.

(3) Auxiliar na preparação de “briefings” para os Cmt UAe e tripulações.
(4) Participar das reuniões do “pôr-do-sol”.
(5) Agilizar as ligações com a UAe se assim for necessário, contribuindo

para que as informações importantes cheguem a seus destinatários em tempo
hábil para modificações de planejamento ou mesmo de conduta após o início da
operação.

(6) Obter informações específicas para a preparação dos planos de
emprego da Av Ex, como as informações meteorológicas ou aspectos de GElt
envolvidos na operação.

4-8. ELEMENTO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

À semelhança do ECAF, EEng, EQBN, EDAAe, EAAT, EAvLO e GEltCom,
o E Av Ex integra o CCAF da Bda, o COT/DE e o COT / Ex Cmp, com a seguinte
constituição:

- 01 (um) oficial (OLigAvEx) da Bda Av Ex e 01 (um) do Esqd Av Ex (no
escalão DE e Bda);

- 01 (um) sargento auxiliar; e
- 01 (um) cabo.

4-9. O ECCEA (ECAF + EAvLO + EAvEx + EDAAe)

a. Esses elementos devem:
(1) rever as solicitações para assegurar que as informações sejam

fornecidas  completas; e
(2) verificar se as MCCEA requeridas estão de acordo com o conceito da

operação do comandante e se, quando ativadas, terão impacto sobre outros
usuários do espaço aéreo na área de operações.

b. As MCCEA aprovadas serão difundidas a todos os elementos apropria-
dos, de acordo com procedimentos identificados nas diretrizes de coordenação
e controle do espaço aéreo e através dos anexos CCEA com calcos, apêndices
às O Op ou mesmo mensagem e formulários específicos.
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ARTIGO III

COORDENAÇÃO DE OUTROS VETORES EM MISSÕES ESPECIAIS

4-10. CONSIDERAÇÃO INICIAL

Veículos aéreos não-tripulados (VANT), vôo de Anv em missão eletrônica
especial e helicópteros com missão de guerra eletrônica também devem ser
considerados como usuários ocasionais do espaço aéreo.

4-11. USUÁRIOS OCASIONAIS

a. Veículo aéreo não-tripulado (VANT)
(1) Tais vôos vão requerer uma solução de conflito do espaço aéreo,

estabelecimento de MCCEA e coordenação de missões com a FAT. A resolução
dos conflitos é obtida pela separação em tempo, altitude e setor de atuação dos
VANT e de outras plataformas aéreas.

(2) Medidas de controle de procedimentos do espaço aéreo, tais como
volume de operações prioritárias (VOP) e corredores especiais podem ser
empregados. Os VOP podem apoiar o lançamento e a recuperação dos VANT.
Corredores especiais são de grande utilidade para vôos dos VANT num setor muito
estreito.

(3) As comunicações entre a estação de controle do VANT, o elemento
de CCEA do COT, pessoal de Ap F e os CAA permitem a integração da missão
VANT com os outros usuários do espaço aéreo.

(4) As informações sobre as operações dos VANT que serão transmitidas
aos demais usuários do espaço aéreo deverão incluir:

(a) localização dos elementos do grupo de lançamento e recuperação;
(b) a altitude e o raio ao redor do local de lançamento, que deve ser

evitado (VOP);
(c) tempo de vôo;
(d) altitudes operacionais (perfil de vôo);
(e) rotas de ingresso e saída das zonas de lançamento; e
(f) zona de vôo pretendida.

b. Vôos de aeronaves em missão eletrônica especial

Estes vôos requerem solução de conflitos de espaço aéreo, estabelecimen-
to de meios de controle, coordenação de informação e interface com os elementos
apropriados do sistema de controle do espaço aéreo integrado. O espaço aéreo
para acomodar um perfil de vôo típico é significativo. Normalmente um VOP provê
o controle de procedimentos suficiente para apoiar os requisitos operacionais da
missão.
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c. Helicópteros com missão de guerra eletrônica - Os VOP poderão ser
estabelecidos pelo ECCEA para assegurar liberdade de ação a frações da Av Ex
que estejam executando uma operação aeromóvel de GE. Os procedimentos
requeridos e a coordenação necessária são similares às das missões eletrônicas
especiais.

d. O Esqd Av Ex tomará conhecimento desses usuários ocasionais do
espaço aéreo por intermédio do COT / CCAF do escalão enquadrante.
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CAPÍTULO 5

MISSÕES AEROMÓVEIS DO ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO
EXÉRCITO

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

5-1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a. A missão principal do Esqd Av Ex é prestar aeromobilidade orgânica ao
seu comando enquadrante. Essa aeromobilidade independe do contexto doutri-
nário em questão, quer seja na guerra de movimento (Doutrina DELTA), na área
operacional da AMAZÔNIA (Doutrina GAMA) ou em operações de GLO (Doutrina
ALFA).

b. Aeromobilidade é um conceito amplo que pode ser resumido em projeção
do poder de combate por intermédio de meios aéreos. Visando abranger o maior
espectro possível do poder de combate, a Av Ex, como elemento de emprego
múltiplo, cumpre missões de combate, apoio ao combate e apoio logístico.

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  elemen-
tos da F Ter que fazem parte dos sistemas de inteligência; comando e controle;
mobilidade, contra-mobilidade e proteção; apoio de fogo; e defesa antiaérea.
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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.

f. Missões pela finalidade - Ao se planejar o cumprimento de operações
aeromóveis, deve-se definir qual escalão será empregado, qual o tipo de relação
de subordinação das peças de manobra do Esqd Av Ex envolvidas e qual o esforço
aéreo necessário.

5-2. OPERAÇÕES AEROMÓVEIS

a. Somente faz sentido a distinção das definições de missões de combate,
apoio ao combate e apoio logístico quando essa classificação concorra para
facilitar a compreensão da missão por parte de todos os envolvidos.

b. A rigor, uma operação aeromóvel pode conter uma ou mais missões
aeromóveis previstas neste capítulo e, se o estudo de situação assim indicar, pode
também incluir qualquer outra missão a ser cumprida com meios aéreos.

c. As considerações sobre aspectos de planejamento e de execução de
cada missão aeromóvel são tratadas de forma abrangente nas IP 90-1 - OPERA-
ÇÕES AEROMÓVEIS.

ARTIGO II

TIPOS DE MISSÕES

5-3. MISSÕES DE COMBATE

As missões aeromóveis de combate são desempenhadas por frações de
helicópteros em proveito do escalão enquadrante do Esqd Av Ex visando à
consecução de um objetivo.

a. Ataque Aeromóvel (Atq Amv) - 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.

b. Reconhecimento Aeromóvel (Rec Amv) - Missão de combate na qual
uma F He, constituindo ou não FT aeromóvel com elementos de força de
superfície, sob o comando da F He, realiza ações de reconhecimento. O menor
escalão do Esqd Av Ex organizado, adestrado e capacitado ao cumprimento de
missões de reconhecimento aeromóvel é o Pel He Rec.

c. Segurança Aeromóvel (Seg Amv) - Missão de combate na qual uma
F He, constituindo ou não FT aeromóvel com elementos de F Spf, sob comando
da F He ou da F Spf, realiza ou participa de ações de cobertura, proteção ou
vigilância.
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(1) A segurança compreende o conjunto de medidas adotadas por uma
força, visando proteger-se contra a inquietação, a surpresa e a observação por
parte do inimigo. Sua finalidade é preservar o sigilo das operações, manter a
iniciativa e obter a liberdade de ação.

(2) São fundamentos das operações de segurança:
(a) fornecer alerta preciso e oportuno ao Esc Sp;
(b) garantir espaço para manobra;
(c) orientar a execução da missão em função da força para a qual opera;
(d) manter o contato com o inimigo; e
(e) executar um contínuo reconhecimento.

(3) O Esqd Av Ex, por suas características, possibilidades e limitações,
pode participar de todos os tipos de operações de segurança, cumprindo
operações aeromóveis de combate, de apoio ao combate e de Ap Log em proveito
de uma força de segurança ou cedendo parte dos seus meios para esse fim. Pode,
ainda, conduzir operações de vigilância aeromóvel, com a totalidade ou parte dos
seus meios, constituindo ou não F T Amv com elementos da F Spf.

(4) Vigilância  aeromóvel é  um conjunto de ações conduzidas por uma
F He ou FT Amv visando proporcionar segurança adequada a uma força estacio-
nada ou em movimento, ou mesmo a uma determinada região, pela observação
e detecção antecipada da presença do inimigo.

d. Assalto Aeromóvel (Ass Amv) - Missão de combate na qual uma FT
Amv, sob o comando da F Spf, realiza um movimento aéreo para conquistar e
manter regiões do terreno ou para participar da destruição de forças inimigas. O
menor escalão do Esqd Av Ex organizado, adestrado e capacitado ao cumprimen-
to de uma missão de assalto aeromóvel é a Esqda He Emp Ge, compondo uma
F He reforçada com meios das outras SU. A esquadrilha deve ter capacidade de
conduzir, em vaga única, uma SU Fuz L.

e. Incursão aeromóvel (Inc Amv) - Missão  de  combate  na  qual uma
FT Amv , de valor até SU, sob o comando da F Spf, realiza uma rápida penetração
em área controlada pelo inimigo, a fim de obter dados, confundi-lo, inquietá-lo,
neutralizar ou destruir forças ou instalações, finalizando com uma exfiltração
aeromóvel ou terrestre, previamente planejada, após a ação no objetivo.

(1) Uma incursão caracteriza-se pelo movimento aéreo sigiloso para
obter a surpresa pela ação rápida, violenta e letal no objetivo e pelo retraimento
planejado e veloz, imediatamente após a ação no objetivo.

(2) Uma incursão aeromóvel normalmente recebe um objetivo localizado
bem à retaguarda do território inimigo ou relativamente próximo da linha de
contato. Estes objetivos podem ser:

(a) postos de comando;
(b) centros de comunicações;
(c) aeródromos e as respectivas instalações;
(d) instalações de suprimento;
(e) meios de lançamento e áreas de armazenagem de armas QBN;
(f) instalações de prisioneiros de guerra; e
(g) outros objetivos de informações.
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(3) A seqüência do planejamento e da preparação para uma incursão é
basicamente a mesma do assalto aeromóvel. Os seguintes aspectos de plane-
jamento e preparação devem ser realçados:

(a) são essenciais as informações detalhadas e atualizadas e sobre
o objetivo, sobre o dispositivo inimigo, seu sistema de defesa antiaérea, sua
capacidade de detecção por meios eletrônicos e sua capacidade de contrapor-se
às ações pelo emprego de meios aéreos;

(b) a execução da operação é caracterizada pelo arrojo;
(c) devem ser realizados planos de dissimulação e contra-informação;
(d) pode ser necessário pessoal tecnicamente treinado e especial-

mente habilitado para auxiliar no cumprimento da missão;
(e) podem ser necessárias armas e equipamentos especiais;
(f) o movimento deve ser planejado de modo a assegurar o desembar-

que com o mínimo de risco de detecção;
(g) a coordenação com outros usuários do espaço aéreo e tropas

amigas a serem sobrevoadas ou que estejam na região do objetivo deve ser
estabelecida minuciosamente;

(h) a incursão , sempre que possível, deve contar com o apoio de
elementos precursores infiltrados no território inimigo;

(i) a incursão deve ser exaustivamente ensaiada;
(j) deve ser assegurado apoio de fogo, sempre que possível;
(l) devem haver prescrições para o transporte de prisioneiros e de

material capturado;
(m) quando possível, os resgates devem ser feitos por via aérea;

planos alternativos para o resgate devem ser incluídos no plano geral;
(n) normalmente a força de incursão transporta todo o suprimento e

equipamento necessários para cumprir a missão;
(o) uma incursão deve ser coordenada com os comandos que lançam

patrulhas de longo alcance para evitar conflitos entre elas, no tempo e no espaço,
e que a ação de uma não comprometa a das outras; e

(p) as medidas de coordenação e controle são semelhantes àquelas
utilizadas no assalto aeromóvel.

f. Infiltração Aeromóvel (Infl Amv) - Missão de combate na qual uma
força de superfície, de valor até subunidade, é infiltrada por uma F He, por qualquer
técnica de infiltração, sob o comando da F Spf, em área hostil ou controlada pelo
inimigo, para cumprir determinada missão. A missão de infiltração deve ser
planejada para ser executada em uma única vaga, para garantir o sigilo e a rapidez
da operação.

g. Exfiltração Aeromóvel (Exfl Amv) - Missão de combate, na qual uma
F Spf é retirada por uma F He, valendo-se de qualquer técnica de exfiltração,  de
área hostil ou controlada por forças inimigas.

A missão de exfiltração deve, à semelhança do que ocorre com a missão
de infiltração, ser planejada para ser executada em uma única vaga, para garantir
o sigilo e a rapidez da operação, além de propiciar melhores condições de
sobrevivência no combate, tanto à  tropa que executa a missão quanto à F He.
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Além disso, a missão de exfiltração aeromóvel, sempre que for realizada
após missões de assalto, infiltração, incursão ou quando for possível visualizar
sua necessidade, deve ser previamente planejada no centro de operações aéreas
da unidade e as necessárias coordenações para uso do espaço aéreo realizadas.

O menor escalão do Esqd Av Ex organizado, adestrado e capacitado ao
cumprimento de missões de exfiltração aeromóvel é a Esqd He Emp Ge, podendo
empregar a totalidade ou parte de seus meios, bem como poderá ser reforçada
com frações das demais SU, compondo uma F He.

5-4. MISSÕES DE APOIO AO COMBATE

O Esqd Av Ex estará cumprindo missões de apoio ao combate sempre que
estiver emprestando aeromobilidade aos sistemas operacionais de comando e
controle, inteligência, mobilidade, contra-mobilidade e proteção, apoio de fogo e
defesa antiaérea. As missões listadas a seguir devem ser consideradas como
exemplos de missões de apoio ao combate, e não como as únicas que podem ser
cumpridas pelo Esqd Av Ex.

a. Comando e Controle - Emprego de meios aéreos com o propósito de
facilitar ao Cmt de determinado escalão da F Ter o exercício de sua autoridade
sobre as foças que lhe são subordinadas e a ligação com os escalões superiores.

b. Guerra Eletrônica - Missão aeromóvel na qual se empregam meios
aéreos da F Ter como plataforma de GE. A execução dessa missão é condicio-
nada ao peso e volume do equipamento de GE a ser embarcado e à certeza de
que sua operação não cause qualquer interferência nos sistemas de vôo da Anv
que lhe serve como plataforma ou danos ao próprio equipamento.

c. Observação Aérea - Missão de apoio ao combate em que a Anv conduz
pessoal especializado, com a finalidade de obter dados sobre objetivos de
interesse militar.

Durante o cumprimento dessa missão, a observação pode ser realizada a
partir da Anv ou exigir o pouso da Anv para levantamentos mais detalhados pelo
elemento especialista embarcado.

A relação custo benefício poderá desaconselhar o emprego de He na Obs
Ae. Em qualquer caso, o Esqd Av Ex só deverá ser empregado nesse tipo de
missão se outros meios aéreos, como Anv de asa fixa ou VANT, não estiverem
disponíveis e os benefícios advindos da missão compensarem os altos riscos a
ela inerentes.

d. Observação de tiro - Emprego de meio aéreo no qual um observador de
tiro executa, a bordo de uma Anv ou por ela posicionado em um P Obs, a
ajustagem e a condução de fogos.

(1) O observador que conduz os fogos poderá, eventualmente, ser um dos
pilotos da Anv empregada na missão ou mesmo um outro tripulante especialmente
treinado para esse tipo de missão.

(2) Normalmente uma missão de observação de tiro é cumprida por uma
seção de He.
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(3) A análise dos fatores da decisão poderá desaconselhar o emprego de
He na Obs Tir. Em qualquer caso, o Esqd Av Ex só deverá ser empregado nesse
tipo de missão se outros meios aéreos, como Anv de asa fixa ou VANT, não
estiverem disponíveis e os benefícios advindos da missão compensarem os altos
riscos a ela inerentes.

e. Monitoração Química, Biológica e Nuclear - Missão de apoio ao
combate na qual meios aéreos da F Ter são empregados na detecção, identifica-
ção e delimitação de áreas contaminadas por agentes QBN. A missão pode ser
conduzida em proveito do escalão enquadrante ou da própria U Ae.Quando for
planejar a execução desse tipo de missão, o comando da unidade deve certificar-
se que os equipamentos embarcados permitirão uma operação segura da
aeronave e que as tripulações estejam com os trajes e meios de proteção
adequados.

f. Posicionamento de meios de artilharia - Emprego de meios aéreos
para posicionar peças de artilharia no terreno ou realizar suas mudanças de
posição. No contexto da Doutrina GAMA, o posicionamento de meios de artilharia
pelo Esqd Av Ex ou suas frações pode ser o único meio disponível. Deve ser
largamente explorado.

g. Apoio à mobilidade, contramobilidade e proteção - Missão de apoio
ao combate na qual se empregam meios aéreos para o posicionamento de meios
de engenharia, lançamento de campo de minas ou qualquer outra tarefa afim.

h. Busca e Salvamento - Missão de apoio ao combate na qual meios
aéreos são empregados para localizar, socorrer e recolher tripulações e passa-
geiros de aeronaves abatidas ou acidentadas, assim como quaisquer outros
elementos desaparecidos, seja em terra ou em meios aquáticos. Quando o Esqd
Av Ex estiver cumprindo alguma outra missão aeromóvel, ao menos uma Anv deve
ser prevista para a missão de busca e salvamento, com sua inclusão no
planejamento da missão principal. A tripulação da Anv ou fração prevista para a
missão de busca e salvamento deve ter conhecimento do desenvolvimento da
missão em  desenvolvimento, bem  como  dos  possíveis  pontos de resgate ou
Z Reu. Apesar de ser responsabilidade da FATO a missão de combate de busca
e salvamento, o Esqd Av Ex deve permanecer em condições de realizar o resgate
de suas próprias tripulações, em missão de menor envergadura. Quando houver
possibilidade de ocorrer salvamento ou resgate em área que não seja controlada
por tropas amigas, além das considerações e orientações de planejamento
constantes nas IP 90-1 OPERAÇÕES AEROMÓVEIS, deve-se observar a
necessidade de escolta por Anv de reconhecimento ou de ataque à Anv ou fração
de emprego geral. Pelo menos uma seção de reconhecimento deve ser emprega-
da nessa situação.

5-5. MISSÕES DE APOIO LOGÍSTICO

O Esqd Av Ex cumpre missões da apoio logístico quando suas peças de
manobra ou frações elementares são empregadas na execução de tarefas e
atividades logísticas da F Ter que são realizadas por qualquer um dos componen-
tes do sistema operacional de Ap Log.
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O sistema de Ap Log pode se servir da aeromobilidade visando aumentar
suas potencialidades. Respeitadas as limitações de seus meios aéreos quanto
à capacidade de carga, várias missões podem ser cumpridas em proveito do
sistema operacional de apoio logístico pelo Esqd Av Ex.

Devem ser observados todos os detalhes de planejamento e execução
mencionados nas IP 90-1 OPERAÇÕES AEROMÓVEIS. As missões listadas a
seguir devem ser consideradas como exemplos de missões de Ap Log, e não
como as únicas que podem ser cumpridas pelo Esqd Av Ex.

a. Suprimento Aeromóvel - Missão de Ap Log na qual meios aéreos são
empregados, preponderantemente, para o suprimento logístico a frações da
própria Av Ex ou da F Spf. Particularmente no contexto da Doutrina GAMA, o
suprimento de tropas pode ser dificultado, quando realizado por meios terrestres.
O Esqd Av Ex pode, eventualmente, ser o meio disponível mais adequado para o
cumprimento dessa missão. Quando realizado em proveito de tropa de superfície
que tenha perdido a capacidade de ser suprida pelas organizações militares
logísticas encarregadas de seu apoio, o suprimento aeromóvel exige particular
coordenação do Esqd Av Ex, tanto com a organização logística encarregada do
suprimento, por ser considerado um processo especial de suprimento, quanto
com a organização a ser suprida, visando à segurança da fração aérea e a garantia
da entrega do suprimento. Quando houver necessidade de lançamento do material
por meios aeroterrestres, o Esqd Av Ex deve solicitar o apoio de elemento
especializado na atividade, se não tiver sido disponibilizado, visando a preparação
da carga e o lançamento propriamente dito.

b. Transporte Aeromóvel - Missão de apoio logístico na qual meios
aéreos são empregados no transporte de tropa ou material. Essa missão destina-
se, em princípio, a tropas e material que não tenha emprego imediato em combate
e ocorrerá principalmente em áreas de retaguarda. No contexto da Doutrina
GAMA, o transporte aeromóvel pode ser utilizado no pré-posicionamento de
tropas e de material como uma maneira de agilizar tais ações e reduzir o desgaste
do pessoal. Quando houver necessidade de lançamento do pessoal ou material
por meios aeroterrestres, o Esqd Av Ex deve solicitar o apoio de elemento
especializado na atividade, se não tiver sido disponibilizado, para o planejamento
e a execução da missão.

c. Evacuação Aeromédica - Missão de apoio logístico na qual meios
aéreos são empregados na evacuação de doentes ou feridos (baixas) para ou entre
instalações de saúde que propiciem melhor recuperação e tratamento adequado.
Dependendo das condições encontradas quando da realização de uma salvamen-
to ou resgate, logo na seqüência pode ser necessária uma missão de evacuação
aeromédica. Como o Esqd Av Ex não dispõe de instalações de saúde de grande
capacidade e, a critério do médico de aviação que acompanhar o resgate, a
evacuação poderá ocorrer para instalação de saúde mais à retaguarda. Tendo em
vista seus efeitos no moral da tropa, o Cmt do Esqd Av Ex deve atentar para a
necessidade de selecionar as informações relativas às missões de evacuação
realizadas e manter seus efetivos informados.
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d. Controle de Danos - Missão de Ap Log na qual meios aéreos são
empregados para reduzir os efeitos causados por bombardeios, grandes desas-
tres ou catástrofes da natureza, de forma a avaliar a extensão dos danos
resultantes, auxiliar na restauração ou na manutenção do controle e salvar vidas.
Quando atuando isoladamente, em proveito de um escalão operacional da F Ter,
o Esqd Av Ex deve atentar para o planejamento prévio desse tipo de missão, tendo
em vista as coordenações necessárias para o uso do espaço aéreo, bem como
deve prever um reconhecimento prévio dos limites e da localização das principais
instalações da área de retaguarda do escalão ao qual estiver subordinado. No
planejamento da missão, devem ser observados os aspectos de planejamento
previstos nas IP 90-1 OPERAÇÕES AEROMÓVEIS.
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CAPÍTULO 6

EMPREGO DO ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

ARTIGO I

OPERAÇÕES OFENSIVAS

6-1. GENERALIDADES

a. As operações ofensivas visam ao cumprimento de uma ou mais das
seguintes finalidades:

(1) destruir forças inimigas;
(2) conquistar áreas ou pontos importantes do terreno;
(3) obter informações sobre o inimigo;
(4) privar o inimigo de recursos essenciais; e
(5) desviar a atenção do inimigo de outras áreas.

b. O Esqd Av Ex pode ser empregado como um todo ou com parte dos seus
meios, podendo compor uma F He ou uma FT Amv com elementos da F Spf em
qualquer tipo de operação ofensiva, proporcionando maior rapidez, maior flexibi-
lidade e maior capacidade de aprofundamento do combate à F Spf.

c. A aeromobilidade garante ao comando a possibilidade de intervenção
oportuna, em qualquer fase do combate ofensivo, pela projeção do poder de
combate a grandes distâncias. Para isso, o Esqd Av Ex participa das ações
ofensivas cumprindo operações aeromóveis de combate, de apoio ao combate ou
de apoio logístico.

d. Os tipos de operações ofensivas são os seguintes:
(1) marcha para o combate;
(2) reconhecimento em força;
(3) ataque coordenado;
(5) aproveitamento do êxito; e
(6) perseguição.
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6-2. MARCHA PARA O COMBATE

a. A marcha para o combate é uma marcha tática na direção do inimigo, com
a finalidade de obter ou restabelecer o contato e/ou assegurar vantagens que
facilitem as operações futuras. É executada agressivamente e todos os órgãos de
informações e de segurança são empregados, de modo que a força principal possa
engajar-se nas condições mais favoráveis. A marcha para o combate termina
quando resistências inimigas importantes impõem o desdobramento da força.

b. A força que marcha para o combate, geralmente, articula-se em forças
de segurança (forças de cobertura e de proteção) e grosso. O grosso compreende
a maioria do poder  de combate da força e deve ser preservado para o emprego
oportuno. As forças de segurança proporcionam a cobertura e a proteção
adequadas ao avanço rápido e ininterrupto do grosso.

c. Um grande comando que realiza uma marcha para o combate, dispondo
de um Esqd Av Ex em integração ou sob controle operacional, normalmente,
emprega a unidade aérea em uma ou mais das seguintes operações aeromóveis:

(1) assalto aeromóvel para conquistar regiões do terreno importantes
para manutenção do movimento do grosso;

(2) reconhecimento e segurança aeromóveis nos espaços vazios exis-
tentes entre o grosso e a força de proteção e entre as forças de segurança;

(3) segurança aeromóvel como elemento de vigilância entre escalões que
progridem em direções táticas de atuação diferentes;

(4) ataque aeromóvel nos flancos ou na retaguarda do inimigo que retarda
o deslocamento do grosso;

(5) incursão aeromóvel para neutralizar ou destruir instalações e elemen-
tos de apoio ao combate ou de apoio logístico do inimigo;

(6) comando e controle das colunas de marcha do grosso visando
controlar o movimento;

(7) transporte aeromóvel, deslocando reservas para atuar em proveito das
forças de segurança;

(8) observação do tiro de artilharia.

d. O Esqd Av Ex pode atuar sob comando ou controle operacional da força
de cobertura, como um todo ou parcela de seus meios, conforme a análise dos
fatores da decisão assim o indicar. Seu emprego nessa situação deve ser
realizado quando houver superioridade aérea amiga e, tendo em vista o grau de
descentralização exigido, deve ser precedido de alto grau de coordenação e
controle do uso do espaço aéreo.

e. Durante a marcha para o combate, existe a possibilidade de ocorrer o
combate de encontro. Esta ação acontece quando uma força em movimento, não
completamente desdobrada para o combate, engaja-se com uma força inimiga
parada ou em movimento, sobre a qual as informações são imprecisas. Nesse
caso, o Esqd Av Ex é empregado, normalmente, em uma ou mais das seguintes
operações aeromóveis:

(1) reconhecimento e segurança aeromóveis buscando identificar uma
eventual manobra de flanco inimiga;
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(2) transporte aeromóvel para assegurar a superioridade de forças numa
determinada região;

(3) assalto aeromóvel para conquistar acidentes importantes, no flanco
e na retaguarda do dispositivo inimigo;

(4) ataque aeromóvel para atingir os flancos ou a retaguarda do inimigo;
(5) apoio ao combate, particularmente, a observação e condução do tiro

de artilharia, e de apoio logístico.

f. No estudo de situação de uma marcha para o combate em que há a
previsão de emprego de meios de Av Ex, o comandante deverá ter presente as
seguintes considerações:

(1) a execução descentralizada desse tipo de operação ofensiva e a
possibilidade de emprego de unidades de reconhecimento aéreo e do fogo das
aeronaves táticas impõem a adoção de medidas de coordenação e controle para
o uso do espaço aéreo.

(2) a execução da marcha à noite ou em períodos de visibilidade reduzida,
podem limitar o emprego do Esqd Av Ex.

6-3. RECONHECIMENTO EM FORÇA

a. O reconhecimento em força é uma operação, de objetivo limitado,
executada por uma força ponderável, com a finalidade de revelar e testar o
dispositivo, a composição e o valor do inimigo, ou para obter outras informações.

b. Este tipo de operação ofensiva pode ser conduzida como:
(1) um ataque com objetivo limitado, dirigido sobre uma determinada área

da qual o comando deseja rápidas e precisas informações ou, então, pode se
traduzir em uma série de ataques desencadeados, agressivamente, ao longo de
toda a frente ou de grande parte dela.

(2) uma incursão desencadeada sobre uma posição inimiga, sem a idéia
de conquistar ou de manter o terreno. Nesta ação, uma força capaz de realizar uma
ação rápida e violenta é introduzida no dispositivo inimigo de modo a forçar o
inimigo a revelar suas posições, o tempo de reação de suas reservas, seus planos
de fogos, etc. Após, segue-se um rápido retraimento para as linhas amigas.

c. Durante a execução da operação, deve ser evitada a perda da iniciativa
das ações ou o engajamento decisivo no combate. Deve, também, ser mantida a
condição de explorar o êxito da ação, aproveitando prontamente qualquer
vulnerabilidade inimiga.

d. No reconhecimento em força, o Esqd Av Ex, normalmente, é empregado
em uma ou mais das seguintes operações aeromóveis:

(1) incursões aeromóveis para conquistar, neutralizar ou destruir objeti-
vos localizados no interior do dispositivo inimigo;

(2) segurança aeromóvel para vigiar setores da frente onde não foi obtido
o contato com o inimigo;

(3) ataque aeromóvel para possibilitar o retraimento de uma força
decisivamente engajada no combate ou para desorganizar um contra-ataque
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inimigo;
(4) exfiltração aeromóvel para resgatar forças sujeitas ao isolamento pelo

inimigo;
(5) apoio ao combate, particularmente, o comando e controle e a

observação e condução do tiro de artilharia;
(6) apoio logístico, particularmente, o transporte aeromóvel e a busca e

salvamento de tripulações de aeronaves abatidas ou em pane na Z Aç inimiga.

e. Caso a ação ofensiva prossiga para explorar o sucesso obtido, o Esqd
Av Ex, normalmente, é empregado em missões semelhantes àquelas cumpridas
pela unidade aérea no aproveitamento do êxito. Para isso, é importante que a
unidade aérea receba as ordens sobre as missões que deve ficar em condições
de cumprir a fim de que desenvolva os planejamentos do seu emprego, com
antecedência.

6-4. ATAQUE

a.  O ataque pode ser de dois tipos: o ataque de oportunidade e o ataque
coordenado. O ataque de oportunidade caracteriza-se por um menor tempo de
planejamento, em benefício de uma maior rapidez das ações. O ataque coorde-
nado é, normalmente, empregado contra posições inimigas organizadas ou
fortificadas e necessita de adequado apoio aéreo. Esse tipo de operação requer
tempo para permitir um planejamento detalhado e completo, cuidadoso reconhe-
cimento e pormenorizada avaliação tática.

b. No ataque coordenado, é utilizada normalmente, uma das formas de
manobra tática ofensiva: a penetração, o ataque frontal, o desbordamento, o
envolvimento ou a infiltração. Os meios aéreos são importantes para aumentar a
mobilidade de uma força de desbordamento, proporcionando condições para a
realização de um assalto aeromóvel, caracterizando o desbordamento vertical.
Esses meios também são particularmente aptos para a realização de movimentos
envolventes e para o apoio inicial a um envolvimento.

c. Nas operações ofensiva, o Esqd Av Ex  é empregado, normalmente, em
uma ou mais das seguintes operações aeromóveis :

(1) assalto aeromóvel para conquistar objetivos à retaguarda ou nos
flancos da posição defensiva do inimigo, com a finalidade de acelerar sua
destruição, bloquear o seu retraimento e interditar o emprego de suas reservas;

(2) ataque aeromóvel:
(a) sobre forças inimigas que tentam manobrar, reforçar ou retrair;
(b) sobre unidades da reserva inimiga;
(c) para desorganizar os seus contra-ataques.

(3) segurança aeromóvel para:
(a) vigiar parte da Z Aç;
(b) realizar uma vigilância móvel para o deslocamento da força de

desbordamento ou da força de envolvimento.
(4) incursão aeromóvel ou infiltração aeromóvel para neutralizar ou

destruir instalações e equipamentos de apoio importantes para o sistema de
defesa inimigo;
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(5) transporte aeromóvel para movimentar, oportunamente, reservas e
forças de apoio ao combate;

(6) comando e controle das forças que realizam o ataque, particularmen-
te, nos desbordamentos e nos envolvimentos;

(7) observação e condução do tiro de artilharia.

d. Havendo a possibilidade de emprego do Esqd Av Ex no aproveitamento
do êxito, após o ataque coordenado, a F Spf em proveito da qual opera deve
transmitir as ordens respectivas para mais cedo possível. Ao tomar conhecimento
das ordens e demais informações relativas, a unidade aérea planeja o seu
emprego futuro, visando manter a continuidade das ações.

6-5. APROVEITAMENTO DO ÊXITO

a. O aproveitamento do êxito é a operação que se segue a um ataque bem
sucedido e que, normalmente, tem início quando a força inimiga encontra-se em
dificuldades para manter suas posições. Caracteriza-se por um avanço contínuo
e rápido das forças amigas com a finalidade de ampliar ao máximo as vantagens
obtidas no ataque e anular a capacidade do inimigo de reorganizar-se ou realizar
um movimento retrógrado ordenado.

b. Das operações ofensivas, o aproveitamento do êxito é a que obtém
resultados mais decisivos. Normalmente, essa operação é realizada por uma
força de aproveitamento do êxito dotada de meios com apreciável velocidade e
grande poder de combate e é seguida por uma força de acompanhamento e apoio
que assume as tarefas que possam retardar o avanço da primeira.

c. No aproveitamento do êxito, a necessidade de meios aéreos é identificada
pelos seguintes aspectos, entre outros:

(1) o reconhecimento aéreo e os elementos de segurança devem ser
eficientemente empregados na busca de informes;

(2) forças aeromóveis e aeroterrestres podem ser empregadas na
conquista de objetivos críticos para o avanço e para interromper as vias de retirada
do inimigo;

(3) as incursões rápidas, os ataques e os desbordamentos realizados por
forças terrestres e aeromóveis retardam e impedem a reorganização inimiga;

(4) o controle é essencial para impedir o desdobramento demasiadamen-
te extenso das forças de aproveitamento do êxito;

(5) as ligações entre os elementos das forças que realizam a operação
devem ser mantidas em todos os escalões.

d. Nesse tipo de operação ofensiva, o Esqd Av Ex é empregado em uma ou
mais das seguintes operações aeromóveis :

(1) assalto aeromóvel para conquistar e manter objetivos profundos à
retaguarda do inimigo, com a finalidade de interditar ou impedir seus itinerários de
fuga, impedir que receba reforços e interromper seu eixo de suprimento;

(2) ataque aeromóvel, visando à neutralização e à desorganização das
forças inimigas que impedem ou dificultam o prosseguimento das ações da força
de aproveitamento do êxito;
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(3) segurança aeromóvel, visando à vigilância  dos flancos das forças
empregadas no aproveitamento do êxito;

(4) reconhecimento aeromóvel com a finalidade de obter informes sobre
o terreno, eixos de progressão, atividades e valor do inimigo;

(5) incursão aeromóvel e infiltração aeromóvel para neutralizar ou destruir
os meios de apoio de fogo, centros de comunicações ou instalações logísticas
inimigas;

(6) comando e controle das forças envolvidas na ação;
(7) transporte aeromóvel de tropa, suprimento e equipamentos em

proveito da força de aproveitamento do êxito.

e. A fração do Esqd Av Ex empregada em uma operação dessa natureza
pode ficar sob comando do escalão que enquarda a força de aproveitamento do
êxito e a força de acompanhamento e apoio ou sob comando da força de
aproveitamento do êxito. Os planos das operações aeromóveis que podem ser
executadas na operação devem ser elaborados desde o momento que a fração
tomar conhecimento de sua participação.

6-6. PERSEGUIÇÃO

a. A perseguição é a operação destinada a cercar e destruir uma força
inimiga que tenta fugir. Ocorre, normalmente, logo em seguida ao aproveitamento
do êxito e difere deste por sua finalidade principal, que é a de completar a
destruição da força inimiga.

b. Na perseguição, normalmente, são constituídas uma força de pressão
direta e uma força de cerco. A pressão direta é mantida permanentemente sobre
o inimigo enquanto o cerco corta-lhe as vias de retirada.

c. Na execução da perseguição, os seguintes aspectos, entre outros, são
observados:

(1) no cerco às forças inimigas, elementos aeromóveis e aeroterrestres
devem ser empregados ao máximo;

(2) a continuidade do apoio logístico é vital para o sucesso da operação;e
(3) a rapidez e a grande mobilidade características desta operação

dificultam consideravelmente as ligações, a coordenação e o controle das ações.

d. Nesse tipo de operação ofensiva o Esqd Av Ex é empregado, normalmen-
te, em uma ou mais das seguintes operações aeromóveis:

(1) assalto aeromóvel para conquistar acidentes importantes do terreno
no itinerário da força de cerco e objetivos que permitam bloquear a retirada do
inimigo;

(2) ataque aeromóvel às forças inimigas que se dirigem para a zona de
ação ou que são empregadas para apresentar uma nova linha de defesa;

(3) reconhecimento aeromóvel em proveito da força de pressão direta e,
principalmente, da força de cerco;

(4) segurança aeromóvel com a finalidade de vigiar os flancos das forças
empregadas na pressão direta e no cerco;
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(5) incursão aeromóvel e infiltração aeromóvel para neutralizar ou destruir
os meios de apoio de fogo, centros de comunicações ou instalações logísticas
inimigas;

(6) comando e controle das forças envolvidas na ação;
(7) suprimento aeromóvel em proveito das forças empregadas.

6-7. OUTRAS AÇÕES OFENSIVAS

a. Durante a execução de operações ofensivas, é comum a realização de
outras ações ofensivas que não caracterizam neces-sariamente novos tipos ou
formas de operações ofensivas.

b. Essas ações são:
(1) combate de encontro;
(2) incursão;
(3) técnica de desdobramento; e
(4) dissimulação tática.

c. A maior parte dessas ações, por estarem submetidas a condições de
conduta, favorecem o emprego do Esqd Av Ex, aproveitando suas características
de flexibilidade e mobilidade.

ARTIGO II

OPERAÇÕES DEFENSIVAS

6-8. GENERALIDADES

a. A defesa é uma atitude temporária adotada por uma força, até que possa
tomar ou retomar a ofensiva. As operações defensivas envolvem o emprego de
todos os meios e processos disponíveis para impedir, resistir ou destruir um
ataque inimigo. As operações defensivas têm por finalidade:

(1) criar condições mais favoráveis às operações ofensivas subseqüen-
tes;

(2) impedir a presença do inimigo em determinada área;
(3) reduzir a capacidade de combate do inimigo;
(4) destruir forças inimigas ou canalizá-las para uma área onde possam

ser destruídas;
(5) realizar economia de meios, a fim de poder, aplicá-los em uma ação

decisiva em uma outra região; e
(6) obrigar uma força inimiga a concentrar-se.

b. As operações defensivas, em seu sentido mais amplo, abrangem todas
as ações que oferecem um certo grau de resistência a uma força atacante. A
manobra defensiva pode se apresentar sob os seguintes tipos:

(1) defesa em posição - a força busca enfrentar o inimigo em uma área
previamente organizada, em largura e profundidade, procurando dificultar ou deter
sua progressão, aproveitando todas as oportunidades para desorganizá-lo,
desgastá-lo ou destruir suas forças;
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(2) movimentos retrógrados - a força procura  evitar o combate decisivo
sob condições desfavoráveis, seja rompendo o contato com o inimigo, seja
retardando-o a fim de trocar espaço por tempo, evitando sempre empenhar-se em
ações que possam comprometer a integridade da força.

c. O Esqd Av Ex pode ser empregado como um todo ou com parte dos seus
meios, em qualquer tipo de operação defensiva, proporcionando condições para
o comandante interferir oportunamente no combate e conduzir ações ofensivas em
proveito da manobra, tendo uma maior possibilidade de emprego nos movimentos
retrógrados, face a maior mobilidade das ações.

6-9. DEFESA EM POSIÇÃO

a. A defesa em posição compreende duas formas de manobra: a defesa
móvel e a defesa de área. A defesa em posição pode comportar, em determinadas
situações, um misto de defesa móvel e de defesa de área, incorporando os
elementos característicos de cada uma delas. A defesa móvel é a forma de defesa
que tem por finalidade a destruição do inimigo, por meio do fogo e do contra-
ataque, após atraí-lo para regiões a isso favoráveis, no interior da posição,
possibilitando a recuperação da iniciativa. A defesa de área é aquela que dá ênfase
à manutenção de um terreno específico cuja posse é assegurada, principalmente,
pela maioria dos meios empregados à frente, com a finalidade de impedir ou
resistir a um ataque inimigo.

b. A defesa se escalona em três áreas: a área de segurança, a área de
defesa avançada e a área de reserva. Os elementos no interior dessas áreas
variam em composição e valor de acordo com a missão, as possibilidades do
inimigo, o terreno em que a defesa é conduzida e os meios disponíveis, incluindo-
se o poder de fogo. A área de defesa avançada e a área de reserva constituem a
posição defensiva. O Esqd Av Ex pode ser empregado em qualquer uma dessas
áreas.

c. Na defesa de área, o Esqd Av Ex é empregado, normalmente, no
cumprimento de uma ou mais das seguintes operações aeromóveis:

(1) ataque aeromóvel em apoio ao retraimento dos PAG e P Avç C, e nas
ações dinâmicas da defesa;

(2) reconhecimento aeromóvel buscando, desde o mais longe possível,
a orientação da maioria de meios do inimigo;

(3) segurança aeromóvel para vigiar parte da Z Aç, particularmente contra
ações de desbordamento ou envolvimento conduzidas pelo inimigo;

(4) incursão aeromóvel e infiltração aeromóvel para neutralizar ou destruir
sistemas de C2, logístico e de apoio de fogo do inimigo;

(5) comando e controle;
(6) GE, em apoio ao escalão enquadrante; e
(7) transporte aeromóvel para atender às necessidades de manobra, no

auxílio ao preparo das posições, no lançamento de obstáculos e de campos de
minas.
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d. Na defesa móvel, o Esqd Av Ex, além das operações já citadas na defesa
de área, também pode ser empregado no ataque aeromóvel contra forças inimigas
no interior da penetração, integrando a força de choque.

6-10. MOVIMENTOS RETRÓGRADOS

a. Movimento retrógrado é um movimento organizado de uma força para a
retaguarda ou para longe do inimigo. Pode ser forçado por uma ação inimiga ou
ser executado voluntariamente, como parte de um esquema geral de manobra. A
finalidade geral de um movimento retrógrado é preservar a integridade de uma
força, a fim de que, em uma ocasião futura, a ofensiva seja retomada. Os
movimentos retrógrados são classificados nas seguintes formas:

(1) ação retardadora - é o movimento retrógrado no qual o máximo de
retardamento e danos são infligidos ao inimigo, sem que a força que o executa seja
decisivamente engajada por esse inimigo, trocando espaço por tempo;

(2) retraimento - é o movimento retrógrado no qual toda ou parte de uma
força desdobrada rompe o contato físico com o inimigo;

(3) retirada - é o tipo de movimento retrógrado no qual uma força, sem
contato com o inimigo desloca-se para longe deste, a fim de evitar o combate em
condições desfavoráveis.

b. Ação retardadora
(1) A ação retardadora é, normalmente, executada pelas forças de

cobertura. A mobilidade da força que retarda é uma consideração importante para
a realização dessa ação defensiva. Ela deve ser, no mínimo, igual a do inimigo,
razão pela qual os meios aéreos do Esqd Av Ex são altamente indicados para
compor a força de retardamento.

(2) Na ação retardadora, o Esqd Av Ex é empregado, normalmente, no
cumprimento de uma ou mais das seguintes operações aeromóveis:

(a) ataque aeromóvel para:
- pressionar a vanguarda inimiga;
- apoiar o retraimento das forças de superfície engajadas pelo

inimigo;
- engajar alvos em profundidade, principalmente, forças inimigas

em deslocamento.
(b) segurança aeromóvel para vigiar os flancos da força de retarda-

mento.
(3) O Esqd Av Ex, ou parte dele, quando empregado em uma ação

retardadora, deve ficar sob o comando da força de retardamento, tendo em vista
o grau de descentralização da operação. No entanto a decisão de empregar o
Esqd Av Ex numa ação retardadora deve ser precedida de cuidadosa avaliação dos
fatores da decisão, considerando-se a relação custo/benefício de seu emprego.

c. Retraimento - O retraimento pode ser realizado sob pressão do inimigo
ou não. Em ambos os casos, o sucesso dessa operação depende do controle e
da mobilidade da força, entre outros fatores. Deve ser considerada, também, a
possibilidade de interferência do inimigo por meio do emprego de tropas aeroterrestres
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ou aeromóveis. No retraimento, o Esqd Av Ex pode ser empregado, normalmente,
em uma ou mais das seguintes operações aeromóveis:

(1) ataque aeromóvel para neutralizar o inimigo que pressiona a força que
tenta retrair;

(2) segurança aeromóvel para vigiar os flancos da força que executa o
retraimento.

d. Retirada
(1) A força em retirada pode ser submetida a ataques de guerrilheiros, a

incursões aeromóveis e aeroterrestres, a fogos de longo alcance e a operações
psicológicas do inimigo.

(2) Na retirada, o Esqd Av Ex, quando empregado, executará principal-
mente a segurança aeromóvel em proveito da força que retira sem ficar, necessa-
riamente, subordinado à força.

ARTIGO III

OPERAÇÕES DE RECONHECIMENTO E SEGURANÇA

6-11. GENERALIDADES

a. As ações de reconhecimento e de segurança estão, normalmente,
presentes em quase todas as operações, sejam elas ofensivas ou defensivas.

b. O reconhecimento e a segurança completam-se mutuamente e não
podem ser separados. Um eficiente reconhecimento proporciona um certo grau de
segurança, e a força que executa uma missão de segurança provê, também,
informes sobre o inimigo e a região de operações.

c. O Esqd Av Ex pode ser empregado como um todo ou com parte dos seus
meios no cumprimento de operações de reconhecimento e de segurança. A
mobilidade, rapidez, flexibilidade e potência de fogo proporcionadas, particular-
mente pelos meios aéreos da esquadrilha de helicópteros de reconhecimento e
ataque, permitem aumentar o dinamismo e a eficiência das ações desenvolvidas
na manobra terrestre.

d. No planejamento para o emprego do Esqd Av Ex em operações de
reconhecimento e de segurança os seguintes aspectos, entre outros, devem ser
considerados:

(1) a limitada capacidade da unidade aérea operar com reduzida visibili-
dade, particularmente quando esta for causada por condições meteorológicas
adversas;

(2) a necessidade de estabelecimento de rigorosas medidas de coorde-
nação e controle visando regular o uso do espaço aéreo e o contato entre a força
de helicópteros e as forças de superfície empregadas ou sobrevoadas.
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6-12. OPERAÇÕES DE RECONHECIMENTO

a. O reconhecimento é a ação conduzida em campanha, pelo emprego de
meios terrestres ou aéreos, com o propósito de obter informes sobre o inimigo e
a área de operações.

b. O Esqd Av Ex, normalmente, emprega a Esqda He Rec Atq reforçada ou
não por elementos das Esqda He Emp Ge para o cumprimento de missões dessa
natureza, podendo conduzir qualquer um dos três tipos básicos de operações de
reconhecimento, quais sejam:

(1) reconhecimento de eixo;
(2) reconhecimento de zona; e
(3) reconhecimento de área;

c. O tipo de reconhecimento a ser conduzido é função do informe desejado,
do local onde deve ser obtido, da situação do inimigo, do terreno e do tempo
disponível para o cumprimento da missão. Tais fatores também determinarão a
organização para o combate da F He empregada.

d. Para o cumprimento de missões de reconhecimento o Esqd Av Ex pode
ser apoiado por fuzileiros, elementos de engenharia e outros julgados neces-
sários, constituindo FT Amv ou não.

e. As operações de reconhecimento são executadas de acordo com os
fundamentos preconizados no Manual de Campanha C 100-5 OPERAÇÕES.

6-13. OPERAÇÕES DE SEGURANÇA

a. A segurança compreende o conjunto de medidas adotadas por uma força,
visando proteger-se contra a inquietação, a surpresa e a observação por parte do
inimigo. Sua finalidade é preservar o sigilo das operações, manter a iniciativa e
obter a liberdade de ação.

b. A segurança é obtida, efetivamente:
(1) pela detecção antecipada de uma ameaça;
(2) proporcionando tempo e espaço suficientes para manobra de uma

força; e
(3) evitando, neutralizando ou destruindo uma ameaça.

c. Os graus de segurança proporcionados a uma força são os seguintes:
(1) Cobertura - é a ação que proporciona segurança a determinada região

ou força, com elementos distanciados ou destacados, orientados na direção do
inimigo e que procuram interceptá-lo, engajá-lo, desorganizá-lo ou iludi-lo antes
que este possa atuar sobre a região ou força coberta.

(2) Proteção - é a ação que proporciona segurança a determinada região
ou força pela atuação de elementos no flanco, frente ou retaguarda imediatos, com
a finalidade de impedir a observação terrestre, o fogo direto e o ataque de surpresa
do inimigo sobre a região ou força protegida.

(3) Vigilância - é a ação que proporciona segurança a determinada região
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ou força, pelo estabelecimento de uma série de postos de observação,
complementados por adequadas ações que procuram detectar a presença do
inimigo logo que ele entre no raio de ação ou no campo dos instrumentos do
elemento que a executa.

d. O Esqd Av Ex, normalmente, é empregado como uma força de vigilância
constituída ou participa das ações conduzidas por uma força de segurança. Em
qualquer uma das situações apresentadas, organiza seus meios para o combate
considerando os fatores da decisão.

e. Força de vigilância
(1) Uma força de vigilância mantém observação sobre uma frente extensa

na vanguarda, no flanco ou na retaguarda de uma tropa em movimento ou
estacionária. Ela provê o alerta antecipado, pela observação do terreno, transmis-
são oportuna dos informes obtidos e manutenção do contato visual com as forças
inimigas detectadas. Não é prevista a sua atuação sobre o inimigo, a menos que
a sua própria segurança seja ameaçada.

(2) Quando o Esqd Av Ex é empregado como força de vigilância,
normalmente, é reforçado por elementos da força de superfície, constituindo força-
tarefa aeromóvel ou não. Nesse caso, postos de observação terrestres podem ser
empregados para complementar a observação aérea, particularmente em regiões
de vegetação densa, à noite ou em períodos de visibilidade limitada. Esses postos
de observação são lançados e apoiados por frações de helicópteros.

(3) No planejamento para emprego da unidade aérea, ou parte da unidade,
como força de vigilância, devem ser consideradas suas limitações, particularmen-
te, quanto às condições meteorológicas adversas e as conseqüentes dificuldades
que terá para manter a continuidade das ações quando a visibilidade for reduzida.

f. Força de proteção
(1) As forças de proteção classificam-se em vanguarda, flancoguarda e

retaguarda.
(2) Vanguarda é uma força de segurança, de natureza eminentemente

ofensiva, que opera à frente de uma tropa em movimento, para assegurar o seu
avanço ininterrupto e protegê-la contra a surpresa, realizando a neutralização, a
destruição ou o retardamento do inimigo. Uma F He que participa das ações da
vanguarda, normalmente é empregada em reconhecimento à frente e nos flancos,
em ataque aeromóvel a pequenas resistências inimigas e em ligação de comando
para facilitar a coordenação e o controle da manobra.

(3) Flancoguarda é uma força de segurança que opera no flanco de uma
força estacionada ou em movimento, para protegê-la contra a observação terrestre
do inimigo, tiros diretos e ataques de surpresa. Ela destrói ou retarda o inimigo,
de acordo com as suas possibilidades, de forma a garantir tempo e espaço para
a manobra da força protegida. O Esqd Av Ex, quando participa das ações de uma
flancoguarda, é empregado, normalmente:

(a) na vigilância aeromóvel à frente e nos intervalos das principais
posições de bloqueio estabelecidas;

(b) no reconhecimento à frente da flancoguarda e no espaço existente
entre esta e a força protegida;
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(c) em ligação de comando para facilitar a coordenação e o controle
da manobra.

(4) Retaguarda é uma força de proteção que opera na retaguarda de uma
tropa que avança ou recua. As condições pertinentes à sua atuação são as
mesmas relativas à vanguarda e à flancoguarda, guardadas as características da
missão.

g. Força de cobertura
(1) Força de cobertura é uma força taticamente autônoma que opera a

considerável distância, à frente, no flanco ou à retaguarda de uma tropa em
movimento ou estacionada. Sua missão é obter o contato antecipado com o
inimigo para destruí-lo, neutralizá-lo, retardá-lo ou desorganizá-lo, proporcionando
tempo e espaço para que a força em proveito da qual opera possa manobrar.

(2) O Esqd Av Ex é empregado, normalmente, em:
(a) reconhecimento aeromóvel à frente e nos flancos;
(b) vigilância aeromóvel à frente e entre posições de bloqueio

estabelecidas;
(c) ataque aeromóvel para neutralizar, destruir ou desorganizar o

inimigo;
(d) comando e controle para facilitar a coordenação e controle da

manobra e para manter a ligação com as forças de proteção e  cobertura;
(3) Por ser esta uma operação descentralizada, o Esqd Av Ex ou a F He

formada com meios da unidade poderá ficar sob o comando ou controle
operacional da força de cobertura, conforme a análise dos fatores da decisão.

6-14. SEGURANÇA DA ÁREA DE RETAGUARDA

a. A segurança da área de retaguarda compreende dois tipos de ações: a
defesa da área da retaguarda e o controle de danos. Uma força de segurança da
área de retaguarda protege unidades, instalações e linhas de comunicações na
área de retaguarda contra os ataques de surpresa inimigos.

b. O Esqd Av Ex pode participar das ações desenvolvidas por uma força que
provê a segurança da área de retaguarda realizando uma ou mais das seguintes
operações aeromóveis :

(1) assalto aeromóvel para destruição de forças inimigas infiltradas
particularmente, por meios aeromóveis ou aeroterrestres;

(2) reconhecimento aeromóvel para obter informes sobre o inimigo
infiltrado na área de retaguarda, e para levantamento de possíveis zonas de
lançamento e zonas de desembarque;

(3) segurança de comboios, vias de transporte e linhas de comunicações,
complementando as ações terrestres;

(4) ataque aeromóvel para neutralizar ou destruir forças inimigas infiltradas;e
(5) controle de danos causados pelo inimigo, grandes desastres ou

catástrofes da natureza.
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ARTIGO IV

OPERAÇÕES COMPLEMENTARES

6-15. GENERALIDADES

a. As operações complementares destinam-se a apoiar as operações
básicas e a contribuir para o desenvolvimento e aplicação do poder de combate.
Estas operações constam do Manual de Campanha C 100-5 OPERAÇÕES, e são
as seguintes:

(1) junção;
(2) operações contra desembarque anfíbio;
(3) operações de assuntos civis;
(4) operações de inteligência;
(5) operações de guerra eletrônica; e
(6) operações de interdição.

b. As características apresentadas pelos meios orgânicos do Esqd Av Ex
proporcionam a este grande flexibilidade para o seu emprego em todas as
operações complementares. Assim, pode participar destas operações como um
todo ou com parte dos seus meios, cumprindo operações aeromóveis de combate,
de apoio ao combate e de apoio logístico que atendam à manobra ou às ações
planejadas pela força apoiada.

ARTIGO V

OPERAÇÕES SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS DE AMBIENTE

6-16. GENERALIDADES

a. As operações sob condições especiais de ambiente ocorrem quando o
combate é travado sob condições climáticas altamente desfavoráveis em terrenos
difíceis.

b. O Manual de Campanha C 100-5 OPERAÇÕES relaciona como opera-
ções realizadas sob condições especiais de ambiente os seguintes:

(1) operações em montanha;
(2) operações ribeirinhas;
(3) operações na selva; e
(4) operações na caatinga.

c. O Esqd Av Ex pode ser empregado nesses tipos de operações, como um
todo ou com parte dos seus meios, cumprindo operações aeromóveis de combate,
de apoio ao combate e de apoio logístico em proveito da força apoiada. As missões
adequadas e oportunas a cada operação são definidas considerando-se os fatores
da decisão e as imposições ditadas pela manobra.
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6-17. OPERAÇÕES NA SELVA

As peculiaridades de emprego do Esqd Av Ex nas operações em ambiente
de selva serão descritas no capítulo 9 destas IP.

ARTIGO VI

OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

6-18. GENERALIDADES

a. As operações com características especiais correspondem àquelas que,
por sua natureza, condições particulares em que podem ser conduzidas e
características da área de operações, exigem cuidados especiais em seu
planejamento e execução, ou ênfase particular sobre outras considerações
relativas às técnicas, à tática ou ao material empregado.

b. O Manual de Campanha C 100-5 OPERAÇÕES relaciona como opera-
ções com características especiais, as seguintes:

(1) operações aeroterrestres;
(2) operações aeromóveis;
(3) operações de transposição de curso de água;
(4) operações em áreas fortificadas;
(5) operações em áreas edificadas; e
(6) operações anfíbias.

c. O Esqd Av Ex pode ser empregado nas operações com características
especiais, como um todo ou com parte dos seus meios, cumprindo operações
aeromóveis de combate, de apoio ao combate e de Ap Log em proveito da força
apoiada. As missões adequadas e oportunas para cada tipo de operação são
definidas considerando-se os fatores da decisão e as imposições ditadas pela
manobra.

d. As operações aeromóveis, principal atividade da Av Ex, são tratadas em
detalhes nas IP 90-1 - OPERAÇÕES AEROMÓVEIS, explorando principalmente
a capacidade de atuação em objetivos à retaguarda do inimigo.
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CAPÍTULO 7

LOGÍSTICA NO ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

ARTIGO I

GENERALIDADES

7-1. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

a. A importância da logística para a Av Ex pode ser caracterizada pelo fato
de que a maioria das ações destinam-se a fazer voar, sendo o vôo, entre outras
coisas, uma conseqüência da primeira ação.

b. A concepção da logística para a Av Ex impõe a existência de dois
sistemas de apoio, um voltado para o atendimento das necessidades comuns da
F Ter como um todo e outro para as atividades peculiares da Av Ex.

c. A estrutura logística da Av Ex é complexa e altamente especializada.
Entretanto, não se observa nenhuma razão lógica que indique a necessidade de
dissociá-la completamente da estrutura de apoio tradicional. Ambas devem se
complementar.

d. A logística da Av Ex deve especializar-se nas áreas que lhe são
exclusivamente afetas e a estrutura tradicional deve apoiá-la no que não se tratar
de assunto específico.

e. Em área de selva, particularmente na AMAZÔNIA, a logística de Av Ex
tem suas peculiaridades no que tange ao suprimento, principalmente seu fluxo e
manutenção que serão influenciados pelas condições climáticas da área e pelos
meios de transporte, quase sempre aéreos ou fluviais.

f. O Esqd Av Ex, operando enquadrado pela Bda Av Ex ou não, será apoiado
pela organização logística determinada pelo Esc Sp em todas as atividades
logísticas e itens de suprimento que não sejam específicos de aviação. As
atividades e itens de suprimento específicos de aviação serão tratados conforme
o previsto nestas IP e nas IP 1-29 - LOGÍSTICA NA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO.
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ARTIGO II

LOGÍSTICA DE AVIAÇÃO

7-2. PECULIARIDADES DA LOGÍSTICA DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

a. Necessidade de centralização de atividades específicas - A
natureza do material empregado envolve características técnicas e gerenciais
muito especiais, o que obriga a centralizar as atividades peculiares de aviação.

b. Necessidade de adoção de procedimentos logísticos especiais - A
alta mobilidade adquirida com os meios da Av Ex impõe, em muitas oportunida-
des, o emprego de processos especiais de distribuição de suprimento tais como,
o suprimento por via aérea, a instalação de postos de ressuprimento avançados
(PRA) e outros procedimentos não padronizados.

c. Disponibilidade permanente de pessoal habilitado - Naturalmente
as outras atividades desenvolvidas pela F Ter exigem a presença constante de
pessoal habilitado para operar e manter seus equipamentos. Entretanto, para a
Av Ex, essas necessidades assumem capital importância devido à grande
necessidade de tempo para a formação de pessoal especializado, de forma a
constituir equipes experientes que realizarão os trabalhos com o máximo de
segurança.

d. Necessidade de rigor e presteza acima dos padrões normais na
execução de tarefas

(1) Particularmente nas atividades de manutenção e suprimento essa
peculiaridade fica bem evidenciada pelo rigor exigido no cumprimento dos
intervalos previstos entre as inspeções, na necessidade de atualização freqüente
da documentação técnica das aeronaves e no cumprimento detalhado de boletins
de serviço e cartas de serviço. No ambiente amazônico, uma vez que as condições
de operação são mais severas, se comparadas ao restante do país, aumenta a
importância dessa imposição.

(2) A necessidade de presteza está relacionada com a mobilidade
esperada no emprego de uma fração de helicópteros. O fluxo de suprimento, em
particular o específico, tem que ser ágil para que o seu emprego em combate
resulte na eficácia desejada. Na região amazônica onde as distâncias de apoio
são naturalmente estendidas, essa presteza exigirá grandes esforços de plane-
jamento e execução, além da utilização de todos os modais disponíveis.

e. Necessidade de estreita ligação entre os comandos das forças
singulares - À semelhança das ligações realizadas operacionalmente entre as
forças, a troca de informações técnicas e a centralização de atividades de
manutenção nos escalões mais elevados (4º e 5º escalões) devem ser objetivos
comuns dos diversos comandos, com o propósito de economia de tempo e meios,
decorrentes desse intercâmbio.
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ARTIGO III

FUNÇÕES LOGÍSTICAS NO ESQD AV EX

7-3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a.  A logística comum para apoio ao Esqd Av Ex envolve todas funções
logísticas previstas no C 100-10 - LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE.  A unidade
será normalmente apoiada por área.

b.  A logística de Av Ex envolve as seguintes funções:
(1) suprimento de itens de aviação;
(2) manutenção do material específico (inclusive evacuação de Anv).

c. Órgãos e instalações, que compõe o sistema logístico de Av Ex:
(1) na zona de interior (ZI)

- Departamento Logístico (D Log);
- Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx);
- Comando de Aviação do Exército (CAvEx);
- Parque de Manutenção de Aviação do Exército(Pq Mnt Av Ex);
- Empresas Civis Mobilizáveis.

(2) no teatro de operações (TO)
- Brigada de Aviação do Exército (Bda Av Ex);
- Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (Btl

Mnt Sup Av Ex);
- Instalações Logísticas das Unidades Aéreas (Esqda Mnt Sup e

PRA);
- Empresas Civis Mobilizáveis.

7-4. FUNÇÃO LOGÍSTICA DE MANUTENÇÃO

a. A manutenção é a função logística preponderante para a Av Ex. A
operacionalidade do Esqd Av Ex depende, de maneira incondicional, do exato
cumprimento das normas e critérios estabelecidos para a conservação das Anv,
seus armamentos e equipamentos.

b. As ações básicas da manutenção específica têm finalidade preventiva e
são desenvolvidas com base no registro de horas de vôo por aeronave, estando os
encargos de manutenção distribuídos pelos diversos escalões da Av Ex.

c. A manutenção de Anv é o conjunto de operações que tem por finalidade
a conservação do desempenho da Anv, do potencial e da disponibilidade dos
componentes acima de um limite mínimo admissível. Ela deve ser adaptada às
necessidades operacionais tendo em vista a segurança, a economia e a eficácia.

d. A manutenção está necessariamente ligada a três fatores imprescindí-
veis para o bom andamento dos trabalhos, quais sejam: a habilitação do pessoal
especializado, o conhecimento técnico agregado e o ferramental e equipamentos
de manutenção.

e. Alguns princípios básicos para as atividades de manutenção determina-
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rão o tipo de manutenção a ser realizada (processos e procedimentos de
manutenção). Esses princípios encerram a filosofia adotada para a atividade de
manutenção em geral e para a manutenção do material de aviação em particular,
quais sejam:

f. A manutenção do material de aviação segue um escalonamento previsto
na sistemática de manutenção do Exército, sendo realizada da seguinte forma:
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g. Para a manutenção do material não específico, o Esqd Av Ex segue as
prescrições doutrinárias  previstas  para  a  F Ter como um todo, constantes do
C 100-10 -  LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE.

7-5. FUNÇÃO LOGÍSTICA SUPRIMENTO

a. O fluxo de suprimento de combustível de aviação, munição específica,
peças e conjuntos de reparação para as Anv apresenta volume e freqüência
superiores às demais atividades e classes. A periodicidade do fluxo é função não
só das operações planejadas e em desenvolvimento como também do esforço a
que o material é submetido. No ambiente operacional amazônico as condições
climáticas adversas afetam diretamente este último quesito.

b.  O suprimento de material não específico deve ser levado a efeito com
base nas considerações doutrinárias previstas para a F Ter como um todo, até o
nível U Ae. A partir daí, em direção à LP/LC, são implementadas alterações nos
processos de distribuição de suprimento, tendo como objetivo não prejudicar a
mobilidade da U Ae.

c.  No ambiente amazônico as linhas de suprimento deverão, prioritariamente,
ser operadas por via aérea face à exigüidade da malha viária e ao excessivo tempo
necessário para o transporte por hidrovias.

d.  Suprimento classe III (aviação)
(1) Durante as operações, o Esqd Av Ex informará ao B Mnt Sup Av Ex

as necessidades imediatas desta classe. Ciente dessas necessidades, o B Mnt
Sup Av Ex deverá estar em condições de entregar, na área de trens do Esqd Av
Ex, utilizando seus meios orgânicos e outros possíveis, o suprimento necessário
para a continuidade das operações, conforme o quadro de planejamento da UAe.

(2) O Esqd Av Ex distribuirá este suprimento às suas Esqda e, para isso,
contará com o Pel Sup/Esqda Mat Sup Av Ex que se utilizarão de viaturas, das
aeronaves de emprego geral, meios fluviais ou qualquer outro  meio disponível.

(3) O Esqd Av Ex poderá solicitar reforço para suas turmas de PRA ao
B Mnt Sup Av Ex.

(4) Na AMAZÔNIA, devido às grandes distâncias e às dificuldades de
transporte, deverá ser realizado um preposicionamento de combustível em áreas
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de possíveis operações, utilizando-se tambores e reservatórios flexíveis. A
utilização de “cachês” também deverá ser implementada quando a situação exigir.
Esse combustível deverá ser suficiente para a operação de uma Esqda He por,
pelo menos, três jornadas.

(5) A reserva orgânica do Esqd Av Ex será determinada pela Bda Av Ex
e operada pela Esqda Mnt Sup.

(6) Junto às Esqda  deverá ser mantido apenas o combustível previsto
para consumo imediato.

e.  Suprimento classe V (munição de aviação) -  Diferente da sistemá-
tica 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.

f.  Suprimento classe IX (aviação)
(1) É de controle difícil, uma vez que a maioria dos itens possui um tempo

limite de vida para operação contado em horas de funcionamento, ao final das
quais é descartado e substituído por outro ou é submetido a uma revisão e após
entra na cadeia de suprimento. Alguns itens, ainda, possuem a condição
monitorada, que significa pará-los após determinadas horas de vôo e inspecioná-
los, retornando ao serviço, caso sejam considerados em condições de uso.

(2) Tem necessidade de ambiente climatizado, principalmente os itens
eletroeletrônicos e fluidos diversos. Na AMAZÔNIA esta condição avulta de
importância, uma vez que grande parte das panes estão diretamente relacionadas
com a alta temperatura e a elevada umidade da região.

(3) Os pedidos de classe IX (A) são feitos para o B Mnt Sup Av Ex. Poderá
ocorrer a substituição pelo sistema da troca direta de itens, por intermédio da
Esqda Mnt Sup da UAe.

(4) Caso os itens não sejam supridos pela troca direta, a UAe faz o pedido
ao B Mnt Sup Av Ex e esta OM supre a U Ae através do Pel L Mnt Av Ex da Cia
L Mnt Av Ex quando em apoio direto ou reforço, ou ainda, entrega esse suprimento
ao Esqd. O Esqd Av Ex, através de seu Pel Sup / Esqda Mnt Sup, utilizará os
meios disponíveis para apanhar esse suprimento.

(5) O Esqd Av Ex mantém uma reserva orgânica (estoque mínimo), dos
itens de alta mortalidade. Essa reserva permite uma flexibilidade operacional
quando o fluxo de suprimento for interrompido por qualquer motivo.

g.  Eixo de Suprimento e Evacuação (E Sup Ev)
(1) É a estrada ou hidrovia selecionada pelo esquadrão para , através dela,

ser executado o grosso das atividades de suprimento e evacuação da sua
responsabilidade.

(2) Estende-se da ATU às ATSU, sendo o esquadrão responsável pela
segurança dos eixos.
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(3) Devido às grandes distâncias entre a ATU e as ATSU, o E Sup Ev do
Esqd, confunde-se, por vezes, com a estrada principal de suprimento (EPS)
utilizada para o apoio ao Esqd.

Fig 7-1. Fluxo de suprimento

ARTIGO IV

MANOBRA LOGÍSTICA

7-6. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

a. O B Mnt Sup Av Ex presta apoio cerrado em manutenção e suprimento
ao Esqd Av Ex, por meio de uma área de apoio de aviação (A Ap Av), desdobrando,
caso necessário, uma subárea de apoio de aviação (SA Ap Av).

b. O Esqd Av Ex, por meio da área de trens de unidade  aérea (AT/UAe),
presta o apoio às suas SU desdobradas em suas respectivas áreas de trens de
subunidade aérea (AT/SU Ae).

Suprimento específico de Av (CL III, V e IX).
Suprimento não específico de Av.

Suprimento específico de aviação (CL III, V e IX).

LEGENDA
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c. Para o material não específico de aviação, o Esqd Av Ex recebe apoio
logístico comum por área, da área de apoio logístico (A Ap Log) da força de
superfície desdobrada nas suas proximidades. Quando integrando uma DE ou
reforçando uma Bda, recebe o apoio logístico comum por  U, por meio do B Log
do escalão enquadrante.

Fig 7-2. Esquema da manobra logística

ARTIGO V

DESDOBRAMENTO DO ESQD AV EX

7-7. ELEMENTOS DE ESTADO-MAIOR

a. O S4 é o principal assessor do comandante no campo da logística, sendo
a ele atribuída a responsabilidade de EM nessa área funcional.

b. Têm ainda encargos e responsabilidades logísticas, nos respectivos
setores funcionais, os seguintes oficiais do esquadrão:

(1) o comandante da Esqda C Ap;
(2) os comandantes das Esqda He;
(3) o comandante da Esqda Mnt Sup.
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SEÇÃO I

BASE DE OPERAÇÕES (B Op), POSTO DE COMANDO (PC) E
ÁREA DE TRENS DE UNIDADE AÉREA (AT/UAe)

7-8. GENERALIDADES

a. A base de operações do esquadrão inclui o posto de comando e a área
de trens de unidade aérea e reúne os meios de comando e controle e de Ap Log
da estrutura da UAe, ocupando uma área cujas dimensões poderão variar de
acordo com o terreno.

b. Quando a análise dos fatores da decisão assim o indicar, a AT/UAe
poderá desdobrar-se mais afastada do PC. Na circunvizinhança da AT/UAe
desdobra-se a Esqda Mnt Sup, criando assim um complexo de elevado valor
militar, constituindo-se em alvo altamente compensador para o inimigo. Essa
condição sugere uma atenção especial aos níveis de segurança dessas instala-
ções.

c. Uma possível centralização das ações da UAe, exigindo a reunião de
todas as suas peças de manobra (Esqda He) na área da B Op, ainda que por curto
espaço de tempo, tornará essa área um alvo ainda mais compensador.

7-9. ÓRGÃOS E INSTALAÇÕES

a. Órgãos da B Op Esqd:
(1)  PC Esqd Av Ex comportando, normalmente, as seguintes instala-

ções:
(a) instalações do comandante da unidade;
(b) instalações do subcomandante;
(c) centro de operações aéreas (S2, S3, Elm Pel Ct Op Ae Ap Vôo);
(d) postos rádio, centro de mensagens e central telefônica (Elm Pel

Com);
(e) sanitários;
(f) pontos de água (cisternas);
(g) geradores; e
(h) postos de segurança.

(2)  AT/UAe comportando, normalmente, as seguintes instalações:
(a) instalações do subcomandante (SFC);
(b) centro de operações logísticas (S1, S4, O Sau)
(c) postos rádio, centro de mensagens e central telefônica (Pel Com);
(d) rancho;
(e) sanitários;
(f) pontos de água (cisternas);
(g) geradores;
(h) alojamentos de oficiais e praças;
(i) área(s) de estacionamento e manutenção de viaturas e armamento;
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(j) posto de socorro;
(l) reabastecimento de viaturas;
(m) remuniciamento;
(n) suprimento de outras classes;
(o) postos de segurança;
(p) P Ban e P Lav (se possível aproveitando instalações civis exis-

tentes).
(q) P Col Slv; e
(r) P Col Mor.

(3) Aeródromo de campanha (Adrm Cmp), que é uma instalação da AT/
UAe, mas destaca-se pela peculiaridade de suas atividades.  Comporta, normal-
mente, as seguintes instalações ou atividades:

(a) local(ais) de aterragem(ens);
(b) controle de vôo (Gp Ct Op Vôo);
(c) equipamento auxiliar de vôo (Gp Ap Vôo);
(d) combate a incêndio ( Tu Cmb Inc);
(e) busca e salvamento (Tu Bsc Slv); e
(f) P Sup Cl III A.

b. A B Esqda Mnt Sup, apesar de não fazer parte da B Op Esqd, está
localizada em suas imediações de maneira a usufruir de sua proteção ativa e do
Adrm Cmp. Algumas de suas instalações estarão desdobradas muito próximas
ao aeródromo de campanha de forma a facilitar as atividades das frações
correspondentes no tocante ao fluxo de suprimento e atividades de manutenção.
As demais instalações estarão desdobradas na área destinada à SU.

7-10. MISSÃO DAS FRAÇÕES DA Esqda C Ap

a. A Esqda C Ap é a SU encarregada de montar, mobiliar e operar a B Op
Esqd. Para tanto está organizada em uma Sec Cmdo, Pel Cmdo, Pel Sv, Pel Com
e Pel Ct Op Ae Ap Vôo tendo cada uma destas frações missões bem definidas.

b.  Sec Cmdo
(1) É responsável pela montagem da B Esqda C Ap.
(2) Estabelece o rancho, área de sanitários, pontos de água, P Ban, P

Lav, geradores e alojamentos da unidade.
(3) Recebe, armazena, manipula e distribui o suprimento oriundo da

cadeia normal de suprimento, exceto das classes I, III, V e IX.
(4) Instala e opera o P Col Slv e o P Col Mor.

c.  Pel Cmdo - Monta e mobília as instalações do PC do Esqd, auxiliado
pela Sec Cmdo/Esqda C Ap.

d.  Pel Sv
(1) Recebe, armazena, manipula e distribui o suprimento oriundo da

cadeia normal de suprimento das classes I, III V e IX (motomecanização).
(2) Instala e opera o aprovisionamento do Esqd podendo centralizar as

cozinhas das SU.
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(3) Instala e opera o posto de socorro da unidade.
(4) Realiza a manutenção das viaturas e armamentos e outros equipa-

mentos não relativos às aeronaves do Esqd.
(5) Executa a atividade de transporte terrestre do Esqd.

e.  Pel Com
(1) Instala e opera os postos rádio do PC e da AT/UAe do Esqd.
(2) Apóia as SU He em meios e operadores de equipamento rádio para

contato com o PC Esqd, quando for necessário.
(3) Estabelece a ligação fio entre as diversas instalações da B Op Esqd.
(4) Estabelece e/ou integra as redes-rádio do Esqd.
(5) Opera o C Msg para o trâmite oportuno das mensagens, utilizando os

meios necessários.

f.  Pel Ct Op Ae Ap Vôo
(1) Instala e opera o Adrm Cmp da unidade.
(2) Apóia as SU Helcp através de equipe de guias aeromóveis destacadas

sob Ct Op dessas SU.
(3) Monta e opera a zona de pouso de helicópteros (ZPH), na execução

de operações aeromóveis.
(3) Fornece informações meteorológicas ao COAe.
(4) Executa a busca e salvamento no âmbito da UAe, sob coordenação

do COAe.
(5) apóia, quando for o caso, a execução de EVAM.

7-11. FUNÇÕES LOGÍSTICAS

a. Suprimento
(1) Cl I

(a) Normalmente na BOp Esqd consome-se ração R-1 (Alfa ou
Bravo). Na impossibilidade das frações consumirem essas rações o normal é o
consumo da ração individual de combate.

(b) Sempre que possível, a ração pronta será entregue pela Esqda
Cmdo Ap nas B Esqda utilizando os meios orgânicos de transporte disponíveis.

(c) Na região amazônica, o suprimento geralmente será realizado por
via fluvial e a grandes distâncias dificultando bastante o fornecimento diário de
gêneros alimentícios, o que implica na manutenção de uma reserva orgânica maior
do que a convencional. Esta reserva será determinada principalmente em função
das distâncias a percorrer e dos meios disponíveis para o seu transporte, desta
forma cada homem deverá conduzir, em princípio, a ração individual de combate
para 03 (três) dias, tendo em vista as dificuldades de fornecimento da ração
normal.
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Fig 7-3. Fluxo de suprimento Cl I

(2) Cl III
(a) O armazenamento do suprimento deverá ser protegido de maneira

a evitar a ação de tiros diretos.
(b) O fluxo de Sup Cl III é o mesmo do Sup Cl I.
(c) Na região amazônica, o consumo na maioria das vezes, será

pequeno tendo em vista a exigüidade de eixos para deslocamentos terrestres. As
embarcações à disposição do Esqd AvEx poderão ser empregadas como P Distr
flutuantes.

(d) O Sup Cl III (A) tem um fluxo específico e está a cargo da Esqda
Mnt Sup.

(3) Cl V (Mun)
(a) Em princípio o consumo será pequeno tendo em vista que a B Op

Esqd geralmente estará localizada próximo ao PC da GU ou G Cmdo enquadrante
usufruindo da segurança por ele proporcionada.

(b) O fluxo de suprimento será o mesmo das demais unidades.
(c) O Sup Cl V para emprego nas aeronaves tem fluxo específico e

está a cargo da Esqda Mnt Sup.
(4) Cl IX (material de aviação)

(a) O material de aviação será recebido, armazenado, manipulado e
distribuído pelo Pelotão de Suprimento da Esqda Mnt Sup Anv que está
estruturado para tais atividades.

Distribuição de Suprimento.
Pedido.

Em algumas situações, o Esc Sp leva os Sup à B Op Esqd.

LEGENDA
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(b) A Bda Av Ex determinará os níveis de suprimento a serem
mantidos no Esqd e nas subunidades, de acordo com a previsão de emprego da
unidade.

(c) De acordo com a previsão de emprego e as necessidades de
condições especiais de armazenamento de itens de suprimento, particularmente
peças de reposição, os níveis de suprimento poderão ser alocados mais à frente
ou à retaguarda. Sempre que possível, a prioridade deve ser dada à máxima
disponibilidade possível dos meios aéreos e a alocação de meios o mais à frente
possível.

(d) O fluxo normal será atendido com o fornecimento de suprimento
do B Mnt Sup Av Ex ao Esqd Av Ex segundo as previsões de emprego e os pedidos
feitos pela unidade aérea. O Esqd Av Ex fará o suprimento chegar às subunidades
ou onde houver necessidade de sua aplicação. Dependendo do grau de
descentralização no desdobramento das subunidades, o B Mnt Sup Av Ex poderá
entregar o suprimento necessário diretamente às subunidades, nas suas insta-
lações ou em outro local previamente planejado.

(5) Outras classes - O fluxo de suprimento de materiais de outras classes
seguirá o preconizado para outras unidades do Exército. No âmbito do Esqd Av
Ex a Sec Cmdo da Esqda Cmdo Ap será encarregada do recebimento,
armazenamento, manuseio e distribuição do suprimento de outras classes que
não sejam as Cl I, III, V e IX (material de aviação).

b. Manutenção
(1)  A manutenção é uma responsabilidade de comando. Os Cmt, em

todos os escalões são responsáveis pela manutenção adequada de todo o seu
equipamento.

(2) Esta responsabilidade inclui as providências para a pronta recupera-
ção do material danificado ou em pane, tendo em vista seu retorno ao serviço o
mais rapidamente possível.

(3) Em princípio, a manutenção deve ser executada tão à frente quanto
o permitirem a situação tática e a disponibilidade de tempo e recursos. Muitas
vezes é preferível a ida do pessoal de manutenção ao encontro do material do que
proceder e sentido inverso, reduzindo a necessidade de evacuação.

(4) O Esqd Av Ex será responsável pela manutenção de seu material de
todas as classes até o 2º escalão. Além da manutenção orgânica de 1º escalão,
realizada pelo usuário de cada equipamento, a manutenção de 2º escalão será
realizada na Esqda C Ap, para os itens normais de suprimento, por intermédio do
Pel Sv.

(5) A manutenção de 3º escalão poderá ser executada na unidade, pelas
equipes de apoio direto do batalhão de manutenção que prestar o Ap Log à
unidade. O processamento da atividade de manutenção seguirá os mesmos
preceitos previstos para outras unidades do Exército.

(6) Com relação ao material de aviação, a manutenção de 1º escalão  será
realizada pela subunidade aérea. A manutenção de 2º escalão será realizada na
Esquadrilha de Manutenção e Suprimento de Aeronaves. O funcionamento dessa
subunidade está descrito na seção II do presente artigo.

(7) Em determinadas situações, quando houver planejamento de empre-
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go centralizado da unidade que exija grande disponibilidade de meios aéreos,
poder-se-á admitir que Anv sejam resguardadas para essa missão futura. Essa
situação não contraria o princípio de emprego de explorar a flexibilidade, segundo
o qual unidades aéreas não devem ser mantidas em reserva. Nesse caso, a
unidade aérea não se encontra em reserva, mas preparando-se para uma
operação previamente planejada, observando o princípio do emprego judicioso dos
meios.

c. Transporte
(1) As responsabilidades quanto a transportes logísticos na unidades

estão afetas ao S4, no tocante à coordenação geral e ao planejamento e
supervisão do transporte de suprimentos e evacuação de material, conjugando as
necessidades de transporte às SU, as necessidades de evacuação de material
e pessoal e as necessidades relativas ao Ap Log às operações.

(2) O transporte de suprimentos até  o  Esqd Av Ex será realizado pelo
B Mnt Sup Av Ex, no caso dos itens específicos de aviação, ou pela unidade
logística que estiver prestando o apoio logístico ao Esqd, no caso dos demais itens
de suprimento. A partir daí o Esqd Av Ex é responsável pelo transporte até suas
SU.

(3) O Cmt Esqda C Ap é o responsável pela execução dos transportes,
exceto aqueles que envolvam suprimento de itens específicos de aviação, cuja
responsabilidade é do comandante da Esqda Mnt Sup Anv .

(4) O S3 é responsável pelo planejamento, controle e supervisão dos
movimentos  táticos  terrestres, inclusive  a  elaboração  das ordens de marcha
(O Op), devendo efetuar a necessária coordenação com o S4.

(5) Em qualquer caso, o transporte de suprimentos na unidade devem ser
executados prioritariamente por via terrestre. Quando houver movimento de
aeronaves entre as instalações do Esqd Av Ex, havendo disponibilidade de espaço
e carga, os meios aéreos podem ser empregados na atividade de transporte,
desde que esse movimento não seja previsto prioritariamente para a atividade de
transporte, mas que seja realizado como um aproveitamento ocasional do
movimento aéreo.

d. Saúde
(1) O atendimento médico adequado é uma responsabilidade do coman-

do, em todos os escalões. Ele visa a conservação dos efetivos e à preservação
da eficiência e do moral da tropa.

(2)  O apoio de saúde é planejado , coordenado e controlado pelo S1,
auxiliado pelo oficial de saúde da unidade. Deve ser planejado e executado de
modo a ajustar-se  às missões da unidade.

(3) A unidade não tem encargos de hospitalização. Cabe ao serviço de
saúde da unidade, representado  pelo grupo de saúde do Pel Sv da Esqda C Ap,
realizar o tratamento médico de emergência e, quando necessário, a evacuação
de feridos, doentes e acidentados, no âmbito da unidade.

(4) No âmbito do Esqd Av Ex será instalado um posto de socorro.
(a) É uma instalação para assistência aos feridos e doentes,

estabelecida sob condições de combate pelo  pelotão de serviço, através de seu
grupo de saúde. Constitui o elo mais avançado da cadeia de evacuação do serviço
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de saúde. Do posto de socorro, o paciente é evacuado para a instalação de saúde
da unidade logística que apóia o Esqd ou hospital mais à retaguarda, conforme
avaliação médica.

(b) Funções do Posto de Socorro:
- receber e fichar os pacientes;
- examinar e classificar os pacientes, fazendo voltar ao serviço os

considerados aptos;
- fazer a profilaxia e o tratamento inicial do choque;
- fazer o tratamento limitado ao necessário para salvar a vida ou

um membro;
- preparar para a evacuação os elementos que necessitarem; e
- providenciar abrigo temporário para os feridos e doentes.

(5) As tarefas relacionadas à medicina de aviação serão desenvolvidas
principalmente pelo oficial médico da unidade, com o apoio dos militares do grupo
de saúde. As atribuições do oficial médico do esquadrão devem ser verificadas no
capítulo 3 das presentes IP.

e. Recursos Humanos
(1) Recursos humanos é a atividade da função logística operacional que

tem a seu cargo planejar, integrar e controlar as tarefas de controle de efetivos,
recompletamento, sepultamento, suprimento reembolsável, serviço postal, ba-
nho, lavanderia. Tem por finalidade prever, prover e apoiar o pessoal, contribuindo
para manter elevado o moral das forças terrestres em operações.

(2) As demais atividades referentes a pessoal, como disciplina e justiça
militar, repouso, recuperação, recreação, mão-de-obra, apoio religioso, finanças,
prisioneiros de guerra e assuntos civis, realizadas no TO, não fazem parte da
logística, embora sejam do Sistema de Pessoal ou do Sistema de Comando.

(3) Controle de efetivos
(a) para o controle de efetivos é essencial a existência de um fluxo

de informações sobre pessoal através de relatórios e o seu conseqüente registro
em todos os escalões da força terrestre no TO.

(b) Os registros são indispensáveis ao S1 para a elaboração dos
relatórios determinados pelo escalão superior, para a consolidação da experiência
de combate da unidade, para a reunião de dados necessários aos estudos de
situação e ao planejamento de uma forma geral.

(c) Na unidade, procura-se reduzir ao mínimo os registros, sem
contudo omitir os realmente necessários. Dentre estes, destacam-se os cader-
nos de trabalho, relatório periódico de pessoal, e o sumário diário de pessoal. A
descrição  e instruções relativas a esses documentos encontram-se no manual
C 101-5 - ESTADO-MAIOR E ORDENS.

(4) Perdas
(a) As perdas têm duplo interesse para o S1 por que afetam o moral

e a combatividade da tropa e ocasionam claros a preencher pelo recompletamento.
(b) Perda é qualquer redução no efetivo provocada pela ação do

inimigo, doença, acidente ou movimentação.
(c) As perdas podem ser de combate, ocorridas em ação; fora de

combate, ocorridas sem a ação direta do inimigo; e as perdas administrativas que
englobam as demais perdas como transferidos, presos disciplinares, desapare-
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cidos, desertores e outras.
(5) Militares extraviados e desaparecidos

(a) Extraviado é o militar, encontrado na zona de combate (Z Cmb),
afastado de sua unidade sem autorização.

(b)Desaparecido é o militar que passa a ausente de sua unidade,
involuntariamente, por mais de 48 horas.

(6) Recompletamento
(a) Na unidade, o pedido de recompletamento tem por base a abertura

de claros e não a estimativa de perdas.
(b) O S1 é o responsável perante seu comandante, por todos os

assuntos que dizem respeito ao recompletamento. A ele compete pedir, receber,
providenciar alimentação, distribuir e encaminhar os recompletamentos  que
forem entregues a sua unidade.

(c) Para calcular a distribuição dos efetivos a recompletar o S1 poderá
utilizar os processos de igualar os claros, eqüitativo, proporcional ou qualquer
outro, segundo a diretriz do Cmt.

(d) O Esc Sp informará à unidade, com antecedência, a data, hora,
local e efetivo de recompletamento a ser recebido.

(7) Sepultamento
(a) As atividades de sepultamento atendem a dupla finalidade:

preservar as condições sanitárias  no campo de batalha e manter elevado o moral
da tropa. A pronta remoção dos cadáveres, amigos e inimigos, corresponde à
primeira finalidade, enquanto que a certeza de um tratamento cuidadoso e
reverente aos que tombam na luta é  fator importante para o moral dos soldados,
no teatro de operações, e dos civis, na zona do interior.

(b) Os mortos inimigos recebem tratamento idêntico aos nossos; não
é permitido, entretanto, misturar amigos  e inimigos.

(c) No âmbito da unidade, o planejamento, a coordenação e a
supervisão de todas as atividades relacionadas aos mortos cabem ao S1.

(d) O Esqd Av Ex não tem elementos para executar a tarefa de
sepultamento e deve contar com o apoio da OM logística que lhe presta apoio. No
entanto, em seu planejamento, o S1 dever tomar precauções para que os mortos
sejam corretamente evacuados, identificados as devidas informações emitidas.

(8) Alimentação - No nível unidade, a alimentação diz respeito às tarefas
e processos realizados pela seção de aprovisionamento do Pel Sup, sob controle
do oficial aprovisionador. É o processamento do suprimento classe I após ter sido
recebido pelas turmas de aprovisionamento. Sua distribuição será sempre função
da manobra logística. A alimentação requer grande atenção dos responsáveis pelo
sistema de pessoal, pois tem forte influência no moral e desempenho da tropa.

(9) Suprimento reembolsável
(a) Os artigos reembolsáveis, incluídos na Cl X, material de higiene,

alimentos diversos, refrigerantes, revistas e outros itens que contribuem para o
conforto individual, são oferecidos por meio de cantinas móveis, deslocadas pelo
Ex Cmp para as A Ap Log e para as unidades.

(b) Particularmente na Z Cmb, quando se torna inviável o funciona-
mento de cantinas, pode ser autorizada a distribuição de determinados artigos
essenciais, como parte das rações.
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(10) Serviço postal - No nível unidade abrange a correspondência e a
remessa de impressos, encomendas e valores.

(11) Banho e lavanderia
(a) O Esqd desdobra um P Ban e um P Lav, por intermédio da Sec

Cmdo da Esqda C Ap. Caso não seja possível ou os meios instalados não atendam
as necessidades da OM, a OM Log que apóia o Esqd pode ser solicitada a
complementar esses meios.

(b) Em qualquer caso, o Cmt da unidade deve considerar a importân-
cia da atividade na manutenção das condições de higiene, de higidez e no moral
da tropa.

e. A atividade logística de Engenharia não é executada no Esqd Av Ex, que
apenas se aproveita de seus produtos. Por esta razão, não se tratará da atividade
nesta IP.

7-12. SEGURANÇA TERRESTRE

a. Passiva
(1) A segurança terrestre passiva da base é obtida com a utilização ampla

das medidas de proteção eletrônica e da camuflagem.
(2) A comunicação empregando o meio físico (fio ou cabo multiplexado)

é prioritária.
(3) A exploração rádio deve ser regulada através de IECom e norteada de

modo a se transmitir o mínimo necessário de informações e por períodos curtos
e seqüenciais. Todas as operações possíveis devem ser executadas por imitação
ou procedimento padronizado.

(4) O emprego prioritário de mensageiros, sempre que a situação assim
o permitir, contribui para a manutenção da segurança passiva das instalações da
B Op Esqd.

b. Ativa
(1) A capacidade de reação da B Op Esqd a um ataque terrestre é

extremamente limitada. A vulnerabilidade de seus meios para a defesa nestas
condições não permite que se mantenha a posição. O objetivo da reação com o
pessoal e meios disponíveis é dar tempo para a decolagem imediata das
aeronaves não envolvidas na ação.

(2) O apoio de outras unidades estacionadas na área e a ação efetiva das
F SEGAR são algumas das chances dos elementos envolvidos romperem o
contato. Cabe ressaltar que a hipótese de um ataque terrestre à B Op Esqd é
bastante reduzida tendo em vista sua localização normalmente recuada em
relação aos PC da tropa apoiada.

(3) A cobertura AAe proporcionada ao PC da GU ou G Cmdo enquadrante,
próximos dos quais estará a B Op Esqd, garantirá um alerta antecipado face a um
possível ataque aéreo.
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7-13. MUDANÇAS DE BASE

a. As mudanças de base acontecerão principalmente em função de uma
identificação positiva de sua localização, de um tempo de permanência demasi-
adamente longo na mesma posição ou mesmo para acompanhar o PC da tropa
apoiada visando atender às imposições da manobra do escalão superior.

b. A operação deve caracterizar-se pelo sigilo. Será normal a ocupação
noturna da base no que se refere aos trens.

c. Os deslocamentos (terrestres, aéreos e fluviais) deverão ser planejados
de maneira a manter em operação, no destino e na origem, os balizamentos para
pouso das aeronaves. Da mesma forma os meios de comunicação rádio deverão
ser divididos de modo a proporcionar contato contínuo entre o comboio e as bases
(nova e antiga).

d. O fluxo de suprimento durante a mudança é interrompido, devendo ser
feito um provisionamento pelo tempo requerido para o evento. Reiniciará no novo
local. Durante a mudança, o suprimento Cl I consumido será a ração operacional.

7-14. AERÓDROMO DE CAMPANHA

a. Definição - Aeródromo de Campanha é a instalação da área de trens da
UAe destinada a receber, estacionar e abrigar Anv em manutenção, bem como
todos os demais meios aéreos das esquadrilhas de helicópteros, quando
centralizados na B Op Esqd. A Esqda Mnt Sup desdobrará seus meios de
manutenção, equipes de abastecimento, pessoal de suprimento e elementos de
planejamento e controle da subunidade justapostos ao Adrm Cmp visando
proporcionar adequado suporte logístico às operações.

b. Próximos à sua área de desdobramento ou mesmo no seu interior,
encontramos diversos órgãos pertencentes às Esqda C Ap e Esqda Mnt Sup,
tornando-o uma instalação de expressivo valor militar, centro nevrálgico das
atividades logísticas e operacionais do Esqd Av Ex.

c. Pela sua importância para as operações do Esqd Av Ex, o capítulo 8
tratará especificamente sobre o Adrm Cmp.
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SEÇÃO II

BASE DE ESQUADRILHA DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO
(B Esqd Mnt Sup)

ÁREA DE TRENS DE SUBUNIDADE (ATSU)

7-15. GENERALIDADES

a. Tendo em vista o ritmo acelerado das operações aéreas, bem como
possíveis dificuldades de transporte, a reserva orgânica de suprimentos de aviação
deve ser a mais completa e reforçada possível. Essa reserva orgânica será
composta de itens de suprimento de alta e média mortalidade, mantidos em um
estoque mínimo. Esse nível de estoque deverá ser sempre mantido.

b. Instalações modulares de campanha são as mais apropriadas e algumas
delas deverão ser climatizadas para o acondicionamento de itens de suprimento.

c. Em área de selva, a ATSU/Esqda Mnt Sup, reveste-se de peculiaridades
impostas pelas condições climáticas, pelo terreno e pela vegetação da região. Os
eixos de suprimento, quase sempre, dependerão da via aérea ou da via fluvial para
o transporte dos suprimentos. A experiência em operações nessa área, ditará
quais serão os itens de alta e média mortalidade.

d. Essas condições climáticas desfavoráveis, aliadas às peculiaridades
das operações aéreas, impõem que sejam utilizadas instalações logísticas
capazes de suplantar esses óbices provenientes das altas temperaturas e elevada
umidade.

7-16. ÓRGÃOS E INSTALAÇÕES

a. A Esqda desdobrada é composta pelas suas instalações, pessoal e
material necessário ao seu funcionamento. Inclui elementos de comando,
segurança de vôo, planejamento e controle de produção, manutenção e suprimento.

b. A ATSU ficará adjacente à AT/UAe, da qual receberá o apoio em
suprimento Cl I e segurança.

c. Órgãos e instalações:
(1) PC do Cmt Esqda;
(2) posto técnico (recepção, planejamento e controle da produção);
(3) seção de manutenção de Anv;
(4) posto de abastecimento de Anv;
(5) posto de distribuição de munição aérea;
(6) P Distr Cl IX;
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7-17. MISSÕES DAS FRAÇÕES

a. Pel C Ap
(1) Provê a ligações necessárias com a AT/UAe e as ATSU das Esqda.
(2) É responsável pelo desdobramento e pelas missões administrativas

da Esqda.
(3) Instala e opera um posto técnico (recepção, planejamento e controle

da produção), uma seção de controle de qualidade e uma biblioteca técnica.

b. Pel Mnt He
(1) Realiza a manutenção de 2º escalão das aeronaves, instala e opera

uma seção de manutenção de motores, uma seção de manutenção de aviônicos
e uma seção de manutenção de estrutura/hidráulica.

(2) Pode montar equipes para prestar apoio direto às subunidades
aéreas, especialmente quando estas estiverem em missões descentralizadas ou
quando estiverem desdobradas muito afastadas da B Op Esqd.

(3) Desde que autorizado e reforçado pelos meios adequados, o pelotão
de manutenção (Pel Mnt He), realiza parte da manutenção de 3º escalão das
aeronaves, peças e conjuntos, com restrições referentes a ferramentas e
equipamentos.

c. Pel Sup
(1) Instala e opera o posto de abastecimento de aeronaves, posto de

distribuição de munição aérea e o posto de distribuição Cl IX.
(2) Instala e opera até três PRA.
(3) Realiza a triagem de peças e conjuntos a serem enviados para a

reparação.

7-18. LIGAÇÕES E COMUNICAÇÕES

a. A Esqda participa do sistema de comunicações do Esqd. Como
assinante enquadra-se na cadeia de comando do Esqd recebendo ordens e
diretrizes e informando sobre o andamento das atividades de manutenção e
suprimento.

b. As necessidades internas de comunicações devem proporcionar ao Cmt
Esqda meios para:

(1) direção, coordenação e controle das operações de manutenção e
suprimento; e

(2) controle tático e administrativo da Esqda.

c. As necessidades externas de comunicações tem por finalidade manter
a comunicação com o Cmdo Esqd e com as demais Esqda, fornecendo e
recebendo dados e informações necessárias ao cumprimento das missões e
ainda:

(1) o controle tático e administrativo;
(2) troca de informes e informações;
(3) recepção de alarmes;
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(4) coordenação dos elementos empregados em apoio direto junto às
Esqda; e

(5) ligações técnicas com o Esc Sp de manutenção e suprimento.

d. As ligações físicas, instalação e desenvolvimento do sistema depende-
rão principalmente do tempo de permanência na ATSU e dos meios disponíveis.
A Esqda pode instalar uma central telefônica e ligar-se com a B Op Esqd.

e. As ligações rádio devem ser utilizadas para dobrar os meios físicos ou
para substituí-los nos seguintes casos:

(1) quando a situação tática  permitir e quando não for possível o
lançamento de meios físicos; e

(2) na coordenação e controle das atividades das equipes em apoio
direto.

SEÇÃO III

BASE DE ESQUADRILHA DE HELICÓPTEROS (B Esqda He)

ÁREA DE TRENS DE SUBUNIDADE (ATSU)

7-19. GENERALIDADES

a. O Cmt, seu EM e os Cmt Esqda He, quando do desdobramento de uma
Esqda no terreno, têm como peças básicas para o planejamento a missão, a
segurança e o apoio contínuo. Estes pontos convergentes do raciocínio tático
influem decisivamente sobre os fatores da decisão.

b. Em área de selva, a B Esqda He / ATSU, devido à falta de estradas na
maior parte da área operacional deve, em princípio, ficar próxima à B Op Esqd ou
da B Op da tropa à qual estiver sob qualquer uma das situações de comando.

7-20. INSTALAÇÕES

a. A B Esqda He / ATSU é composta pelas instalações, pessoal e material
necessários ao funcionamento da Esqda He. Inclui  elementos de comando,
operações, informações, segurança de vôo, manutenção orgânica, controle de
operações aéreas (Ct Op Ae) e suprimento de combustível e munição de aviação.

b. Devido à necessidade de preservar a mobilidade e a flexibilidade, todos
os meios para instalação e operação de uma B Esqda/ATSU deverão ser
transportados através dos meios orgânicos da própria Esqda.

c. Posto de comando (PC)
(1) O PC de uma Esqda é simples o suficiente para comportar seu Cmt,

as instalações de operações e informações e a seção de segurança de vôo.
Poderá ser instalado em barracas, abrigos improvisados em área de selva ou
mesmo em instalações permanentes, caso haja disponibilidade no local. Sua
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localização deverá ser central ao dispositivo da base sem contudo prejudicar a
camuflagem e dispersão necessárias. Deverá permitir, em princípio, uma obser-
vação direta sobre os locais de aterragem (Loc Ater).

(2) A ligação do PC com as demais instalações da B Esqda/ATSU deverá
ser realizada por meios físicos, evitando, desta maneira, a localização da base por
meios de guerra eletrônica. Caso não haja disponibilidade, ou os meios físicos não
sejam suficientes, as ligações deverão ser realizadas através de meios rádio em
VHF e de curto alcance.

(3) A instalação e a operação do posto de comando é de responsabilidade
do Gp Cmdo / Esqda He.

d. Zona de pouso de helicópteros (ZPH)
(1) A localização e quantidade de Loc Ater na ZPH depende fundamen-

talmente do terreno e do número de aeronaves previstas. O ideal é um Loc Ater
por pelotão. Haverá também a necessidade de um Loc Ater de emergência para
aeronaves em pane ou avariadas pousarem em segurança e de pelo menos dois
pontos de toque próximos ao Pel Mnt para as aeronaves que necessitem de
serviços de manutenção.

(2) A instalação e operação da ZPH é responsabilidade do grupo de apoio
de solo do Pel Cmdo Ap da SU. Os pontos de toque deverão ser localizados de
modo a permitir o mascaramento das Anv, como na orla da selva ou em áreas
sombreadas na maior parte do dia, procurando a maior dispersão possível entre
as Anv.

e. Posto de abastecimento de aeronaves
(1) O posto de abastecimento de Anv da B Esqda/ATSU deverá estar

desdobrado próximo aos Loc Ater, de maneira que tenha condições de abastecer
as aeronaves nos respectivos pontos de toque. O posto deve estar camuflado
visando à segurança passiva da B Esqda/ATSU.

(2) A instalação e operação do posto é responsabilidade do Grupo de
Suprimento da Esqda.

(3) No posto deverá ser mantido um estoque de combustível 1 (um) dia
de operação, com previsão de 5 (cinco) horas de vôo (HDV) por Anv. O
ressuprimento  será realizado pelo Esqd, prioritariamente por meios terrestres.

(4) Em área de selva, poderão ser utilizados postos de abastecimento a
partir de balsas estacionadas em rios próximos à B Esqda/ATSU. As balsas
poderão conduzir uma grande quantidade de combustível, porém deverão ser
posicionadas com bastante antecedência considerando o tempo gasto no
deslocamento fluvial.

f. Posto de remuniciamento (P Remn)
(1) O P Remn de uma B Esqda/ATSU funciona como local de transição

entre a munição recebida e sua aplicação.
(2) A munição destinada às Anv é entregue durante o recompletamento. No

entanto, caso o suprimento chegue à base enquanto as aeronaves estiverem em
cumprimento de missão ou ainda municiadas, o P Remn deverá estocá-las. A
munição destinada às demais aplicações serão guardadas nesta instalação, a qual
trabalhará com o equivalente ao recompletamento da dotação operacional (DO).
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(3) Sua instalação e operação na Esqda He é responsabilidade do Grupo
de Suprimento. Sua localização será distante o suficiente das demais instala-
ções, de modo que sua destruição não interrompa outras atividades.

g. Posto de refúgio
(1) A esquadrilha pode operar um posto de refúgio de feridos, no entanto

não possui pessoal de saúde. A Esqda possui meios que permitem uma rápida
evacuação de feridos graves ou que inspirem cuidados médicos mais acurados.

(2) Os feridos deverão receber os primeiros socorros e serem evacuados
para o posto de socorro do Esqd. Caso isso não seja possível, deverão ser
evacuados para o posto de socorro da unidade à qual estiver sob controle
operacional e, no mais curto prazo, transferidos para a B Op Esqd ou instalação
de saúde mais à retaguarda.

h. Posto de segurança
(1) A quantidade e localização dos postos de segurança é função direta

do efetivo, terreno e grau de segurança pretendido.
(2) A proximidade relativa de uma B Esqda/ATSU da área de uma GU ou

U, transfere para estas últimas a maior parte das atenções no que se refere à
segurança da área de retaguarda. Por ser um alvo compensador para o inimigo,
canaliza as ações de SEGAR para a defesa deste ponto sensível. No caso da
subunidade aérea estar apoiando uma unidade, o Cmt Fr He deverá dar especial
atenção a essas ações em íntima ligação com a tropa apoiada. O Esqd Av Ex não
deve receber área de responsabilidade no planejamento de SEGAR.

(3) O lançamento de postos de vigilância/escuta cobrindo as vias de
acesso (Via A) e a utilização de dispositivos de alarme, permitem  uma
complementação segura de sua defesa terrestre.

(4) A defesa antiaérea, proporcionada à base pelo escalão enquadrante,
quando disponível, permite às Fr He aproveitarem-se deste tipo de cobertura.

i. Cozinhas - Quando a B Esqda/ATSU estiver desdobrada próxima a B Op
Esqd, esta utilizará as cozinhas do Esqd. Devido à sua mobilidade e à pouca
disponibilidade de espaço nas aeronaves para transporte das cozinhas, a Esqda,
ao desdobrar-se, utilizará as instalações da unidade à qual estiver sob Ct Op ou
utilizará as rações de combate previstas em operações de curta duração.

7-21. MONTAGEM DA BASE DE ESQUADRILHA / ATSU

a. As ações que envolvem a montagem de uma B Esqda/ATSU têm início
com um planejamento criterioso na carta e deverá haver, sempre que a situação
tática permitir, um reconhecimento do local..

b. O Cmt Esqd, EM e Cmt Esqda devem nortear seus planejamentos com
as seguintes características:

(1) existência de um eixo de suprimento e evacuação (E Sup Ev) ligando
o esquadrão à base ou entre esta e a unidade encarregada de lhe proporcionar o
apoio logístico;
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(2) possibilidade de apoio em segurança de outras unidades estaciona-
das;

(3) área suficiente para o desdobramento da Esqda e dispersão dos seus
meios aéreos; e

(4) possibilidade de manter-se sob cobertura AAe.

c. Determinada a área, a esquadrilha inicia a sua ocupação que deverá, em
princípio, ocorrer durante a noite.

d. A seqüência de montagem das instalações obedece à necessidade e
urgência das operações. A priorização de preparação da ZPH com a infiltração da
equipe de guias aeromóveis e o funcionamento do PC garantirão a chegada em
segurança das outras frações da Esqda.

7-22. FLUXO DE SUPRIMENTO

a. O fluxo de suprimento é baseado no transporte terrestre, podendo utilizar-
se também os meios fluviais e aéreos disponíveis.

(1) Cl I
- Ração R1 - A centralização das cozinhas na B Op Esqd diminui a

quantidade de meios da Esqda. Tal procedimento visa aliviar a estrutura logística
da subunidade para não interferir em sua  mobilidade. Quando desdobradas, as
Esqda deverão ocupar suas bases próximas ao PC da GU a qual estiver sob Ct
Op, ficando a cargo desta o fornecimento da alimentação aos integrantes da
Esqda, desde que por períodos limitados.

- Ração AE - A alimentação de emergência faz parte do fardo de
combate dos integrantes da Esqda e seu consumo é realizado mediante ordem.
O recompletamento é solicitado na eventualidade de seu consumo ou no
vencimento de sua validade.

- Ração R2 - A alimentação operacional faz parte do fardo de
bagagem das frações. Seu fluxo para recompletamento é mais freqüente e
previsível, e o consumo ocorre durante as mudanças de base. Também deverá
existir a previsão de uma reserva desta ração na subunidade, para um período de
72 horas, caso o Sup Cl I seja interrompido por qualquer motivo.

(2) Cl III-A
- O consumo de combustível de aviação é elevado em operações e

os cuidados de guarda e conservação requerem pessoal especializado, além de
reservatórios próprios.

- O fornecimento de combustível de aviação para a SU Ae é realizado
pelo Esc Sp, quando solicitado ou em função das operações previstas, e é
realizado por troca de reservatório ou transferência entre eles. O recompletamento
das aeronaves é realizado através de reservatórios colocados em pontos entre os
locais de pouso e auxiliado por sistemas que permitem abastecer duas aeronaves
ao mesmo tempo.

- O estoque mínimo a ser mantido na base é de 5 (cinco) HDV diárias
por aeronave, podendo o escalão superior lançar PRA, fora da B Esqda , aliviando
o fornecimento de combustível nesta, além de manter a continuidade das
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operações sem a necessidade de retorno das aeronaves para suas bases.
- Em área de selva, o planejamento detalhado e a visualização das

operações futuras em toda a área é muito importante, considerando as grandes
distâncias, a falta de estradas e a inexistência de outras facilidades de apoio para
a movimentação do suprimento. Tudo isso com a finalidade de preposicionar o
combustível para o cumprimento das missões previstas.

(3) Cl V
- O consumo de munição dos helicópteros de reconhecimento e

ataque é função do tipo de missão realizada. O Esc Sp poderá fornecê-la em algum
PRA ou na própria base juntamente com o fornecimento do combustível de
aviação. O recebimento, manipulação e transporte desse suprimento é de
responsabilidade da Esqda Mnt Sup.

- A base não pode armazenar este tipo de item em boas condições
e o fluxo, em princípio, deverá terminar diretamente na aeronave. O acúmulo de
munição de aviação no P Remn da Esqda deve ser excepcional.

- A munição para recompletamento individual utilizada para a defesa
da própria base, assim como a reserva para completar a DO, segue o fluxo normal
e é fornecida com a munição de aviação. O P Remn recebe e guarda esta reserva.

7-23. MUDANÇA DE BASE

a. Uma B Esqda/ATSU deve ser planejada para uma ocupação máxima de
72 horas. No entanto, outras condicionantes podem determinar uma mudança
prematura, tais como:

(1) identificação positiva pelo inimigo;
(2) manutenção do apoio logístico durante a continuidade das operações;e
(3) apoiar em melhores condições a manobra da tropa com a qual está

operando.

b. A operação de mudança de base deve caracterizar-se pelo sigilo.

c. Eventualmente a mudança de meios aéreos poderá ocorrer à noite,
quando se dispuser de dispositivos de visão noturna ou os meios de detecção do
inimigo permitirem o vôo em uma altitude segura. Neste caso as equipes de guias
aeromóveis devem ser infiltradas para balizar os Loc Ater. Os deslocamentos dos
meios terrestres ocorrerá em princípio à noite.

d. Os meios de comunicações serão divididos de modo a proporcionar
contato contínuo entre as primeiras aeronaves e a antiga base.
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ARTIGO VI

POSTO DE RESSUPRIMENTO AVANÇADO

7-24. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

a. O posto de ressuprimento avançado (PRA) é uma instalação do Esqd Av
Ex, lançada pelo Pel Sup da Esqda Mnt Sup Anv, em região avançada em direção
à operação realizada, podendo situar-se em área controlada pelo inimigo. É de
curta duração, podendo ou não ser guarnecido por pessoal, de constituição flexível
e tem o objetivo de aumentar o alcance e a capacidade de operação das frações
aéreas em cumprimento de missão.

b. A alta mobilidade e a flexibilidade proporcionada pelos helicópteros
transformaram-nos em elementos fundamentais no campo de batalha, capazes
de se mover rapidamente e de concentrar poder de fogo, em proveito da manobra
do Esc Sp. Para cumprir sua missão, os He necessitam de substanciais
quantidades de suprimentos específicos, tais como combustível de aviação,
munição e itens de reposição. A manutenção do esforço sobre o inimigo só poderá
ocorrer a partir da existência de instalações de ressuprimento destes itens nas
áreas avançadas. Os PRA visam atender esta necessidade.

c. A finalidade dos PRA é proporcionar um incremento na capacidade de
operar da fração apoiada. Quando o tempo de circulação (tempo de deslocamento
entre os objetivos e as instalações de ressuprimento) e o tempo de estação (tempo
gasto nas atividades de ressuprimento e movimentação na área) são reduzidos,
o comandante passa a dispor de mais poder de fogo e autonomia para manter a
pressão constante sobre o inimigo. Como regra geral, os PRA são instalados
quando:

(1) a situação tática for tal que o tempo de circulação até os trens da
unidade se torne excessivo;

(2) o tempo de estação deva ser otimizado;
(3) um rápido avanço esteja sendo conduzido e os trens da unidade não

possam manter o fluxo de apoio; e
(4) frações do Esqd AvEx sejam destacadas em benefício de escalões

subordinados que atuam de forma independente, distendendo as distâncias de
apoio, característica comum às operações realizadas na região amazônica.

d. Considerando a fluidez das situações de combate, os PRA devem ser
transitórios, estabelecidos especificamente para apoiar determinada operação.
Devem possuir flexibilidade suficiente para serem deslocados por meios terrestres
ou por meios aeromóveis. Os PRA são constituídos de equipamentos para o
abastecimento de aeronaves (reservatórios de combustível, bombas de abasteci-
mento, mangueiras e fontes de energia), munição para os helicópteros, de acordo
com a configuração prevista, peças de reposição e, eventualmente, pessoal para
operar os equipamentos, inclusive o equipamento rádio.
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7-25. LOCALIZAÇÃO E ESTABELECIMENTO

a. O PRA deve se localizar tão próximo da região de objetivos quanto a
situação o permita. A Av Ex é o componente vertical da força terrestre capaz de
intervir em largura e profundidade no campo de batalha e de se concentrar no local
e momento decisivos. Isto exige que o PRA também se movimente em apoio às
ações das unidades de helicópteros, onde quer que elas ocorram: na retaguarda,
próximo à LC ou no dispositivo inimigo.

b. Normalmente, não se instala PRA no interior das linhas inimigas, a
menos que a missão exija mais de um ressuprimento ou tenha uma duração
superior a duas horas. Caso isto ocorra, a instalação deverá ser helitransportada
e operar com um mínimo de pessoal ou mesmo sem pessoal.

c. Na AMAZÔNIA, devido as dificuldades inerentes da área, poderão ser
montados PRA sobre embarcações utilizadas para esse fim, como por exemplo
as pranchas, que oferecem condições para pouso de aeronaves.

d. Dos planos e ordens de operações das unidades aéreas, F He ou FT Amv
deverão constar as localizações sucessivas dos PRA que as apóiam. Uma boa
localização deve permitir a dispersão tática das aeronaves e camuflagem das
instalações. Linhas de árvores, vegetação, sombras e áreas construídas podem
ser usadas para mascarar as operações de ressuprimento. Para se evitar excesso
de movimentação em áreas críticas, não se deve instalar o PRA próximo aos trens
das brigadas e das divisões.

e. Quando um PRA for desdobrado dentro da área de responsabilidade de
alguma OM da força de superfície, as coordenações relativas à sua localização
e oportunidade de ocupação devem ser previamente conduzidas pelo Esqd Av Ex.

f. Na AMAZÔNIA, os PRA se deslocam e são atendidos pelo escalão
superior normalmente por via fluvial ou por via aérea quando a situação tática o
exigir. O lançamento dos PRA por via aérea oferece algumas vantagens, quais
sejam:

(1) velocidade;
(2) maior rapidez e precisão na escolha do local para as instalações; e
(3) os obstáculos naturais ou artificiais não constituem restrições.

g. O lançamento dos PRA por via aérea, apresenta algumas desvantagens:
(1) aeronaves que transportam suprimento pesado ou carga externa tem

limitadas condições de realizar o vôo desenfiado, tornando-se mais vulneráveis.
(2) a designação de aeronaves para apoio aos PRA diminuirá a disponi-

bilidade existente para o cumprimento de missões de combate, apoio ao combate
e demais missões logísticas;

(3) dependência das condições meteorológicas;
(4) necessidade de escolta; e
(5) limitada capacidade de transporte.
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7-26. FATORES DE PLANEJAMENTO

a. Existem três considerações básicas que um PRA deve satisfazer para
apoiar de forma adequada:

(1) atender às exigências da missão, no que concerne à satisfação das
necessidades em combustível, munição e peças de reposição para as aeronaves;

(2) prestar o apoio em qualquer situação tática; e
(3) evitar a observação e o engajamento com o inimigo.

b. A natureza e intensidade do combate influirão muito nas atividades do
PRA. Em operações nas quais a pressão sobre o inimigo deva se manter
constante, as necessidades de munição serão maiores do que as de combustível.
Neste caso as aeronaves retornarão ao PRA para remuniciar-se muito mais
freqüentemente do que para reabastecer. Nas situações em que as aeronaves
procuram o contato com o inimigo, selecionando alvos compensadores ou em
operações que envolvam predominantemente o transporte de forças apoiadas, as
necessidades de combustível suplantam as de munição.

c. Um PRA deve ser estabelecido sempre que a situação tática assim o
exigir. A disponibilidade do Esc Sp em transporte aéreo e fluvial, a distância das
instalações de suprimento de combustível e munição de aviação do escalão
superior, afetarão a eficiência do apoio aos PRA.

d. O PRA sobreviverá no moderno campo de batalha se conseguir constituir-
se em uma instalação de natureza altamente transitória e móvel. A seleção
cuidadosa dos locais de instalação, o emprego intensivo da camuflagem e a
utilização de um mínimo em pessoal e equipamento garantirão seu efetivo
funcionamento.

e. Na AMAZÔNIA, devido às grandes distâncias e às dificuldades de
transporte, deverá ser realizado um preposicionamento de combustível, em áreas
de possíveis operações, utilizando-se tambores e reservatórios flexíveis. A
utilização de “cachês” também deverá ser implementada quando a situação exigir.
Esse combustível deverá ser suficiente para a operação de uma Esqda He por,
pelo menos, três jornadas, quando então seria possível começar o ressuprimento.

f. Os PRA poderão conter apenas o material a ser utilizado, ficando a tarefa
de ressuprimento a cargo das tripulações. Tal procedimento será adotado em
função da complexidade da operação em curso, do tempo durante o qual a
instalação deverá funcionar, do número de aeronaves que dela irão se utilizar, da
possibilidade de atuação do inimigo, do volume de suprimento ali depositado e da
área disponível para o atendimento simultâneo aos helicópteros. Para este tipo de
procedimento, os reservatórios de combustível deverão ser descartáveis ou de fácil
resgate.

g. A ordem de mudança de posição de PRA será executada conforme os
documentos de operação ou transmitida pela última aeronave a utilizá-lo, quando
deverá conter os seguintes dados:

(1) nova localização, com alternativas;
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(2) hora do reinício do funcionamento;
(3) necessidade em suprimento para a próxima missão;
(4) medidas de coordenação para o deslocamento, tais como: linhas e

pontos de controle, freqüências e indicativos;
(5) situação do inimigo na região de destino; e
(6) quadro de movimento.

h. Na AMAZÔNIA, o PRA deverá operar o máximo de tempo necessário ao
cumprimento da missão, tendo em vista as dificuldades inerentes à área . Quando
a situação aérea for de equilíbrio ou de superioridade inimiga, as mudanças de
posição serão mais freqüentes. O momento de mudança  deverá ser judiciosa-
mente determinado de modo que a interrupção temporária do apoio não venha a
afetar decisivamente o cumprimento da missão.

7-27. COMUNICAÇÕES

a. A capacidade do inimigo  em localizar as emissões eletromagnéticas
obriga a que o uso do rádio no PRA restrinja-se ao estritamente necessário. Como
equipamento mínimo, o posto deve possuir uma estação que opere na rede de
comando do escalão imediatamente enquadrante de Av Ex e outra para comuni-
cações em freqüência aeronáutica para um eventual contato com as frações
aéreas.

b. Todos as mensagens a serem enviadas ou recebidas pelo PRA podem
transitar através das Anv que partem ou chegam, sem que ocorram emissões
eletromagnéticas a partir da instalação. Tal procedimento dificultará a detecção
do posto.

c. De qualquer forma, o rádio poderá ser utilizado quando:
(1) houver necessidade de solicitar recompletamento de suprimento ao

Esc Sp para manter o posto em funcionamento;
(2) o posto estiver sob ataque inimigo; e
(3) o posto se movimentar ou encerrar sua missão.

ARTIGO VII

APOIO LOGÍSTICO ÀS OPERAÇÕES AEROMÓVEIS

7-28. LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES DE COMBATE

a. Apoio logístico no assalto aeromóvel
(1) O assalto aeromóvel é caracterizado por um pequeno consumo de

Sup Cl V (Mun Av) e considerável consumo de suprimento Cl III A, havendo a
necessidade de intensos trabalhos de manutenção antes da operação, visando a
máxima disponibilidade de Anv a fim de proporcionar um melhor suporte para a
tropa apoiada. Os trabalhos de manutenção deverão ser prolongados mesmo após
o início da operação tendo em vista o apoio a ser prestado à tropa que desdobrar
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e ocupar a cabeça-de-ponte aeromóvel, bem como para atender a eventualidade
de uma exfiltração aeromóvel dessa tropa.

(2) Suprimento de aviação
(a) Cl III A - O consumo desta classe varia de acordo com a

profundidade da operação, que deve ser considerada quando do planejamento da
operação pelo Cmt F He. Caso a profundidade da operação ultrapasse a
autonomia das aeronaves empregadas será necessário o lançamento de PRA.

(b) Cl V (Mun Av) - A munição de aviação será item de consumo
reduzido, limitando-se às ações de segurança da FT Amv. A F He deverá  estar
com a sua DO completa quando do início da missão e, em princípio, não haverá
necessidade de ressuprimento durante a mesma. Na necessidade de ressuprimento,
será realizado pelo PRA, a exemplo do Sup Cl III (A).

(c) Cl IX A - Previsão de maior consumo antes do início da operação,
visando proporcionar a maior disponibilidade possível.

(3) Evacuação aeromóvel
(a) em uma missão de assalto aeromóvel podem ser esperadas

baixas nas tropas que realizam o assalto. O Esqd Av Ex que participa da missão
deve permanecer preparado para conduzir missões de evacuação aeromóvel em
apoio à tropa da F Spf uma vez que esse será o principal meio de resgate de feridos
na cabeça-de-ponte aeromóvel.

b. Apoio logístico no ataque aeromóvel
(1) O ataque aeromóvel é caracterizado por um elevado consumo de Sup

Cl V (Mun Av) e considerável consumo de suprimento Cl III A, com ênfase nos
trabalhos de manutenção de preparação para o ataque, priorizando o armamento
e aeronaves.

(2) Suprimento de aviação
(a) Cl III A - O consumo desta classe varia de acordo com a

profundidade da operação, devendo ser considerada quando do planejamento da
operação pelo Cmt F He. Caso a profundidade da operação ultrapasse a
autonomia das aeronaves empregadas, será necessário o lançamento de PRA.

(b) Cl V (Mun Av) - A munição de aviação terá o seu consumo bastante
elevado face a natureza da operação. A F He deverá estar  com a sua DO completa,
além da munição necessária ao cumprimento da missão. Se houver necessidade
de ressuprimento durante a missão, este deverá ser realizado também em PRA,
a exemplo do Sup Cl III A.

(c) CL IX A - Previsão de maior consumo antes do início da operação,
visando proporcionar a maior disponibilidade possível.

c. Apoio logístico nas demais missões de combate
(1) Deve-se considerar o princípio de emprego de explorar a flexibilidade,

segundo o qual a Av Ex não deve ser mantida em reserva. Assim, mesmo que seu
emprego seja limitado à disponibilidade de meios, o planejamento logístico para
atender às possíveis missões a serem realizadas pela Av Ex deve ser realizado
e os meios preparados, evitando-se o risco de não atender uma operação
planejada.

(2) As missões de combate de incursão aeromóvel, infiltração aeromóvel
e exfiltração aeromóvel seguirão os princípios básicos de necessidade de Ap Log
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que já são aplicáveis ao assalto aeromóvel, resguardada a diferença de vulto de
cada operação.

(3) As missões de reconhecimento aeromóvel e de segurança aeromóvel
não terão, em princípio, maior consumo preponderante de itens de suprimento
específico ou necessidades especiais de Ap Log por parte do Esqd Av Ex. No
entanto, não prescindem do planejamento de apoio por parte da unidade aérea
quanto à disponibilidade de aeronaves para o cumprimento da missão, bem como
quanto à disponibilização de combustível e munição para manter a continuidade
das operações, com o desdobramento de PRA, se julgado necessário.

7-29. LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES DE APOIO AO COMBATE E APOIO
LOGÍSTICO

O apoio nas missões de apoio ao combate e de Ap Log é caracterizado
normalmente por um pequeno consumo de Sup Cl V A e considerável quantidade
de Sup Cl III A, havendo a necessidade de um planejamento detalhado de acordo
com o tipo de missão de apoio, para um perfeito levantamento das necessidades.
Os trabalhos de manutenção antes da operação visam a máxima disponibilidade
de Anv, a fim de proporcionar um melhor suporte para a tropa apoiada.

7-28/7-29



8-1

IP 1-20

CAPÍTULO 8

AERÓDROMO DE CAMPANHA DO ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO
DO EXÉRCITO

ARTIGO I

GENERALIDADES

8-1. DEFINIÇÃO

Aeródromo de Campanha é a instalação da área de trens da UAe destinada
a receber, estacionar e abrigar aeronaves em manutenção, bem como todos os
demais meios aéreos das Esqda He, quando centralizados na BOp Esqd, e onde
a Esqda Mnt Sup desdobrará seus meios de manutenção de 3º escalão, equipes
de abastecimento, pessoal de suprimento e elementos de planejamento e
controle da SU, visando proporcionar adequado suporte logístico às operações.

8-2. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

a. A responsabilidade pela sua instalação cabe à Esqda C Ap através do
Pel Ct Op Ae Ap Vôo que se encarrega do controle do tráfego aéreo, fornecendo
dados meteorológicos e condições de vôo, além da preparação dos Loc Ater,
balizamento de campanha diurno e noturno, o serviço de combate a incêndio de
aviação e mantendo equipes de alerta, busca e salvamento em condições de atuar
em proveito do Esqd.

b. O Adrm Cmp propicia segurança ativa e passiva às aeronaves em
operação (principalmente através da dispersão), segurança ao vôo e toda a
infraestrutura de apoio necessária às atividades aéreas.
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c. O espaço aéreo correspondente à área de atuação do Adrm Cmp do Esqd
Av Ex é definido por um volume de aproximação de base (VAB), estabelecido para
a porção do espaço aéreo sobrejacente a essa instalação pelo órgão de
coordenação e controle do tráfego aéreo militar presente no TO.

d. O VAB é mobiliado na carta pelo escalão responsável, antes mesmo da
instalação do Adrm Cmp, em condições de divulgação a todos os usuários do
espaço aéreo. Sua atuação restringe o sobrevôo do Adrm Cmp às aeronaves que
realizarão uma aproximação ou decolagem, evitando ainda que outros vetores
amigos façam seu sobrevôo durante seus deslocamentos. O ingresso de qualquer
aeronave amiga neste volume é previamente conhecido, facilitando o controle e
sua operação, bem como a identificação rápida de vetores inimigos.

e. O controle do Adrm Cmp restringe-se à identificação das aeronaves que
chegam e partem. A coordenação diz respeito ao planejamento e disposição das
Anv pela área de pouso, como também ao direcionamento de Anv para locais
específicos, como aquelas com carga externa, conduzindo tropa,  em missões de
EVAM e Anv de outras frações. Este direcionamento será feito por balizadores do
Gp Ap Vôo/Pel Ct Op Ae Ap Vôo/Esqda CAp.

8-3. SUBORDINAÇÃO

O Adrm Cmp é diretamente subordinado ao Cmt Esqda C Ap, porém tem
o seu funcionamento intimamente ligado ao COAe, sob coordenação do S3 do
Esqd.

ARTIGO II

CARACTERÍSTICAS

8-4. SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES AÉREAS

a. As medidas de segurança passivas são os melhores meios de realizar
uma identificação segura e sigilosa dos  vetores  aéreos  que se aproximam da
B Op Esqd. Tais medidas englobam a adoção de um VAB, rotas de vôo e outras
medidas de coordenação e controle tratados no capítulo 4 e ANEXO B desta IP.

b. As Anv que entram ou saem do Adrm Cmp o fazem por meio de vôo tático,
utilizando-se de portões de entrada e saída, itinerários e rotas de vôo
preestabelecidos e medidas de coordenação e controle do espaço aéreo que
visam dificultar ao inimigo a localização exata da base a partir da qual se opera.

c. A fim de diminuir as emissões rádio, as Anv que partem do Adrm Cmp
informarão seus vôos através do contato pessoal com o responsável pelo controle,
registrando este contato através de plano de vôo específico.

d. O controle do espaço aéreo por procedimentos complementa as medidas
passivas estabelecendo normas através das quais as Anv são identificadas. Os
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procedimentos de abordagem da base por determinado itinerário, o bloqueio de
pontos compulsórios e a comunicação autenticada nestes pontos são alguns
exemplos que servirão como identificação dos vetores aéreos circulantes.

e. Os vôos realizados à noite ou sob restrição visual, sem o uso de óculos
de visão noturna, terão tráfegos especiais e receberão prioridade de controle e
coordenação.

f. As comunicações necessárias ao controle do Adrm Cmp são mínimas;
o necessário para identificação e transmissão de informações urgentes. As Anv
realizam os procedimentos previstos. Ao abordarem  um ponto preestabelecido
receberão as informações do ponto de ataque a ser utilizado, via fonia ou por meios
visuais (balizadores, fumígenos, luzes, etc).

g. O exercício de um controle efetivo e a coordenação eficiente e racional
das atividades aéreas do Adrm Cmp dificultarão sua localização pelo inimigo e
conduzirão, com segurança, o tráfego local.

8-5. DEFESA ANTIAÉREA E SEGURANÇA TERRESTRE

a. O Adrm Cmp é a instalação mais vulnerável da B Op Esqd, tanto pela
necessidade de ocupar uma área relativamente limpa do terreno para possibilitar
a operação das Anv, como pela dificuldade de camuflagem.

b. Pela sua grande vulnerabilidade e por se constituir em um alvo de elevado
valor militar, faz crescer a necessidade de uma defesa antiaérea eficaz na B Op
Esqd.

c. Esta defesa antiaérea, em princípio será proporcionada pelos meios de
D AAAe da GU ou G Cmdo enquadrante, próxima da qual deverá estar a B Op
Esqd. O Esqd possui limitada capacidade de autodefesa antiaérea.

d. A segurança terrestre passiva do Adrm Cmp é obtida com a utilização
ampla  das medidas de proteção eletrônica (MPE) e da camuflagem. A comuni-
cação empregando o meio físico (fio ou cabo multiplexado) é prioritária.

e. A exploração rádio deve ser regulada através da IECom da unidade e
norteada de modo a transmitir o mínimo necessário de informações e por períodos
curtos.

f. A camuflagem e a dispersão dizem respeito tanto às instalações quanto
às Anv. O uso de redes de camuflagem junto com a vegetação  local dificulta a
observação visual. As Anv deverão ocupar locais próximos à orla das matas e
sombreados. Quando não houver previsão de emprego em curto espaço de tempo
e a situação assim o permitir, as aeronaves deverão ser camufladas utilizando-se
do dispositivo de dobragem de pás.

g. Os princípios da segurança terrestre ativa são os mesmos descritos no
capítulo 7, que se referem à segurança ativa da B Op Esqd.
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h. A Esqda C Ap deve possuir equipamento rádio na escuta permanente da
rede de alarme do Esc Sp, assegurando sua preparação contra qualquer tipo de
ameaça.

8-6. DIMENSÕES

a. O Adrm Cmp destina-se, prioritariamente, à operação das Anv que
estejam a cargo da Esqda Mnt Sup, em manutenção, e daquelas que estejam
estabelecendo a missão de comando e controle. As demais Anv do Esqd,
normalmente, estarão operando a partir das respectivas B Esqda. Em área de
selva, porém, devido às dificuldades de locais adequados ao estabelecimento de
B Esqda, estas poderão desdobrar-se junto à B Op Esqd, não devendo esta
situação ser entendida como normal.

b. Além das Anv orgânicas, o Adrm Cmp recebe aquelas que estejam
realizando Ap Log ou quaisquer outras missões em apoio ao Esqd ou ao Esc Sp,
além de ficar em condições de recepcionar qualquer Anv, inclusive de outras
forças, que tenham como destino o PC do Esqd ou da tropa apoiada, desde que
o pouso seja tecnicamente possível.

c. Desta forma, mantendo-se a dispersão adequada entre as Anv e as
instalações (entre 50 e 100 m), o aeródromo de campanha poderá ocupar uma área
de consideráveis dimensões, salvo imposições de segurança ou do terreno. A
escassez de locais no interior da selva com essas características será um grande
fator restritivo.

d. O Adrm Cmp deve estar em condições de receber as Esqda He, nas
situações em que o Esqd for obrigado a centralizar a totalidade de seus meios.
Quando a situação determinar tal condição, o Adrm Cmp estará operando com
todas as Anv da UAe. Esta possibilidade deverá ser considerada no estudo de
situação do comandante durante a escolha do local dessa instalação no que se
refere às suas dimensões.

e. No ambiente operacional amazônico, a escolha da área irá variar em
função do tipo de vegetação predominante no local em que se estiver operando
(selva, campo, lavrado, etc).

ARTIGO III

FATORES PARA LOCALIZAÇÃO E ESCOLHA

8-7. FATORES LIGADOS AO TERRENO

a. O Adrm Cmp está, normalmente, localizado  no  interior  ou próximo à
B Op Esqd devido às necessidades de estreita ligação com o centro de operações
aéreas e a Esqda Mnt Sup. Desta forma, sua localização está condicionada à
disponibilidade e área para as Anv e à possibilidade de lançamento dos circuitos
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físicos, através dos quais serão, prioritariamente, estabelecidas as ligações com
o comando da UAe. Além dos circuitos físicos, o local deve permitir a comunica-
ção rádio em VHF FM com a B Op Esqd e não deve possuir acidentes naturais
dissociadores entre a sua posição e os demais órgãos desdobrados que dificulte,
ou mesmo impossibilite, serviços de mensageiros por qualquer meio.

b.  São fatores que influem na localização do Adrm Cmp:
(1) rede de estradas ou hidrovias, permitindo cerrar os meios para o

estabelecimento do aeródromo e a ligação física com as demais instalações da
B Op da unidade aérea;

(2) disponibilidade de áreas livres de obstáculos e suficientemente planas
permitindo as operações de pouso e decolagem das Anv;

(3) existência de cobertas e abrigos que permitam a necessária disper-
são;

(4) dominância do terreno permitindo rampas de aproximação seguras;e
(5) afastamento de acidentes capitais.

c. Normalmente evitar-se-á a escolha de locais próximos a pistas de pouso,
salvo em situações especiais onde tal procedimento seja essencial e não acarrete
grandes prejuízos à segurança e ao sigilo das operações.

8-8. FATORES LIGADOS À MISSÃO

a. O Adrm Cmp estará, como a B Op Esqd, localizado de maneira a apoiar
durante o maior tempo possível as operações da UAe.

b. Sua localização deve permitir uma rápida ligação com as instalações da
B Op do Esqd Av Ex e da Esqda C Ap e da Esqda Mnt Sup.

c. O dispositivo adotado pela GU ou G Cmdo enquadrante e seu desdobra-
mento também influirá na localização do Adrm Cmp. Este deverá estar o mais
próximo possível dos PC daqueles comandos sem, no entanto, interpor-se entre
o PC e as unidades subordinadas ao comando enquadrante, para não interferir em
sua manobra.

8-9. FATORES LIGADOS À SEGURANÇA

a. Por ser um alvo compensador para o inimigo, o Adrm Cmp deve possuir
área que permita uma boa dispersão das Anv, com aproximadamente 50 a 100
metros entre as Anv e entre estas e as instalações.

b. Sempre que possível, o Adrm Cmp deve ser localizado de forma a
beneficiar-se dos meios de defesa já estabelecidos para a B Op do Esqd Av Ex
e da GU ou G Cmdo enquadrante, particularmente dos meios de defesa antiaérea.

c. Quanto à coordenação e controle do espaço aéreo, o Adrm Cmp deve ser
protegido pelo estabelecimento de um volume de aproximação de base, regulando
o fluxo de Anv que chegam ou saem de suas instalações, bem como por rotas
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padrão para aeronaves do exército, ligando o aeródromo a outras instalações da
Av Ex.

d. O Adrm Cmp deve ser localizado a uma distância segura da LC/LAADA
fora do alcance da artilharia de longo alcance inimiga.

8-10. ESCOLHA DO LOCAL

a. De maneira geral, o S3 propõe a localização da B Op Esqd e Adrm Cmp,
após consultar o S1, S2, S4, o Cmt Esqda C Sv, o Cmt Esqda Mnt Sup, o O Com
e o OSV.

b. Após a aprovação do Cmt Esqd Av Ex, o S3 escolhe o local exato levando
em conta principalmente os seguintes fatores operacionais:

(1) necessidade de dispersão e camuflagem das aeronaves;
(2) localização do posto rádio do controle de vôo;
(3) locais de reabastecimento;
(4) possibilidade de trânsito de viaturas;
(5) possibilidades de instalações dos equipamentos eletrônicos para

operação de Loc Ater; e
(6) locais para o estabelecimento de uma D AAe eficaz (quando dispuser

de meios AAe).

ARTIGO IV

CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

8-11. MONTAGEM

a. A Esqda C Ap é a fração responsável por montar e operar o Adrm Cmp,
empregando para isso os especialistas do Pel Ct Op Ae Ap Vôo.

b. A Esqda Mnt Sup desdobra e opera na área do Adrm Cmp seus meios
de manutenção de 2º escalão e, eventualmente, meios do B Mnt Sup Av Ex
recebidos em apoio direto.

c. As instalações físicas deverão estar camufladas, aproveitando ao
máximo a cobertura vegetal existente, liberando as áreas mais limpas para o local
de estacionamento das Anv. Todas as seções deverão possuir módulos básicos
para acondicionamento do seu material e montagem de suas instalações,
facilmente transportáveis pelas Anv do Esqd e adaptadas para cada tipo de
missão.
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8-12. CONSTITUIÇÃO

a. O Adrm terá em princípio um comando, a ser exercido pelo comandante
do Pel Ct Op Ae Ap Vôo. Aí devem ser desdobrados o Grupo de Apoio ao Vôo e
o Grupo de Controle de Operações Aéreas.

b. Além dessas frações, orgânicas da Esqda C Ap, terá áreas destinadas
ao desdobramento das frações da Esqda Mnt Sup. Poderão ser previstas áreas
específicas destinadas ao estacionamento das aeronaves das Esqda He, no caso
da UAe operar centralizadamente, além dos locais de pouso de Anv.

8-13. ORGANIZAÇÃO

a. O Adrm Cmp organiza-se em serviços, exercidos pelas frações do Pel
Ct Op Ae Ap Vôo, cada uma delas com missões bem definidas, para atender às
necessidades de combate a incêndios, busca e salvamento, controle de vôo e
informações de auxílio ao vôo.

b.  Missão das frações
(1) Grupo de Apoio ao Vôo:

(a) montar e operar os equipamentos de auxílio à navegação
existentes (NDB Cmp e outros); e

(b) montar e operar, juntamente com os guias aeromóveis, os
balizamentos táticos do Adrm Cmp.

(2) Turma de Busca e Salvamento:
(a) assessorar o S3 no planejamento das operações de busca na área

de atuação da UAe;
(b) executar a busca e salvamento no âmbito do Esqd, em conjunto

com a turma de combate a incêndio, quando for o caso; e
(c) auxiliar na preparação das Anv destinadas às missões de busca

e salvamento em coordenação com as tripulações designadas para este tipo de
missão.

(3) Turma de Combate a Incêndio:
(a) tomar as medidas preventivas quanto a possíveis focos de

incêndio na área do aeródromo de campanha e da B Op Esqd;
(b) combater os princípios de incêndio nas aeronaves pousadas e na

área do aeródromo de campanha; e
(c) realizar o salvamento e a retirada das tripulações porventura

envolvidas em acidente aeronáutico com fogo, na área do Adrm, auxiliando a turma
de busca e salvamento.

(4) Grupo de Controle de Operações Aéreas
(a) Turma de Controle de Vôo:

1) montar e operar o posto rádio de controle de vôo;
2) controlar as Anv no solo ou em vôo  na área de influência do

Adrm Cmp; e
3) coordenar e controlar, orientado pelo S3, o uso dos espaços

aéreos condicionados (volume de aproximação de base, rotas de vôo, etc)
estabelecidos pelo COAe do Esqd.
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(b) Turma de Meteorologia:
1) montar e operar o sítio meteorológico de campanha do Esqd;
2) realizar o levantamento das condições meteorológicas exis-

tentes na área de influência do Adrm Cmp;
3) realizar e/ou consolidar previsão de tempo das áreas solicita-

das pelo S2 ou S3; e
4) destacar uma equipe para confeccionar, compilar e manter

atualizadas  as  informações  referentes às  condições meteorológicas junto ao
COAe.

Fig 8-1. Um  exemplo  de  desdobramento  do  Adrm Cmp do  Esqd Av Ex

8-13
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CAPÍTULO 9

O ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO NA AMAZÔNIA

ARTIGO I

EMPREGO DO Esqd Av Ex NAS OPERAÇÕES
EM AMBIENTE DE SELVA

9-1. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

a. Quando o combate se desenvolve em regiões sob condições especiais
de ambiente há necessidade de se utilizar táticas, técnicas, treinamentos, e
procedimentos especiais para poder transformar em vantagens, as limitações
peculiares a essas áreas operacionais.

b. O emprego dos meios aéreos em operações na selva, minimiza as
restrições por ela impostas e multiplica o poder de combate das forças emprega-
das.

c. Sob essas condições, avulta de importância o planejamento integrado da
logística de aviação com os meios disponíveis de outras forças singulares e com
aqueles que forem necessários mobilizar.

d. Há que se caracterizar que os meios aéreos e suas equipagens também
sofrem limitações impostas pelas condições especiais de ambiente.

e. As considerações sobre o emprego do Esqd Av Ex apresentadas no
capítulo 6 são válidas para as operações em área de selva, respeitadas as
características da região amazônica e a doutrina de emprego das tropas de selva.
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ARTIGO II

CONDICIONANTES DO VÔO NA AMAZÔNIA

9-2. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

a. O Esqd Av Ex, na AMAZÔNIA, tem a sua instrução e seu adestramento
coerentes com as necessidades impostas pelas operações em ambiente de selva.

b. A sua logística é peculiar. Porém, quando do desdobramento de suas
unidades ou frações de emprego, estas não podem prescindir da utilização da
estrutura de Ap Log comum às demais OM da F Ter.

c.  As peculiaridades inerentes à logística da aviação na região amazônica
envolvem aspectos como:

(1) suprimento, estocagem e abastecimento de combustível, óleos e
lubrificantes de aviação  (Cl III A);

(2) suprimento e abastecimento de itens específicos de aviação, compre-
endendo peças de reposição e material de pronto uso (Cl IX);

(3) manutenção da capacidade operativa das Anv; e
(4) procedimentos de estocagem e armazenamento dos diversos mate-

riais nas condições climáticas adversas reinantes na área.

d. Para o desencadeamento das operações aeromóveis em região de selva,
o relevo, a hidrografia, o clima, a baixa densidade demográfica e a vasta cobertura
vegetal existente se apresentam como fatores restritivos, de grande vulto, no que
concerne a:

(1) dificuldade de locais para o estabelecimento de ZPH / Loc Ater;
(2) restrições aos deslocamentos aéreos, impostas pelas condições

meteorológicas adversas, comuns na região, particularmente em determinados
períodos do dia;

(3) inexistência de cartas topográficas adequadas para a navegação de
combate; e

(4) escassez de diversos apoios ao vôo, particularmente os relacionados
à infra-estrutura  aeroportuária e controle do espaço aéreo.

9-3. ASPECTOS  DA  INFLUÊNCIA  DOS  FATORES  FISIOGRÁFICOS  NAS
ATIVIDADES AÉREAS

a. A área amazônica, assemelhando-se a um retângulo de dimensões
continentais, permite a organização de um TO com a capacidade de abrigar
grandes efetivos. No entanto, reveste-se de características peculiares, quer pelo
seu isolamento quer pelas dificuldades inerentes à articulação no seu interior.
Essas considerações por si só já sugerem fortes restrições às operações aéreas.

b. A orografia amazônica, em grande parte caracterizada por modestas
elevações, dificulta a cobertura e o desenfiamento para qualquer tipo de desloca-
mento aéreo.
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c. Alturas significativas são encontradas ao sul e ao norte da região
Amazônica, definidas pelo Planalto BRASILEIRO e GUIANENSE, respectivamen-
te. Essas alturas influenciam o clima e expõem as aeronaves de asa rotativa a vôos
sob condições desfavoráveis, no que concerne ao desempenho de seus motores
e à visibilidade.

d. A extensa e densa rede hidrográfica da região, tendo o Rio AMAZONAS
como coletor, para onde convergem afluentes do Planalto BRASILEIRO e Planalto
GUIANENSE, enseja aos aeronavegantes maior cuidado quanto ao seu preparo
e treinamento de emergências aeronáuticas em meio aquático.

e. Elevados índices térmicos anuais, destacando-se neste particular o
período de setembro a dezembro, requer adequada adaptação das tripulações e
proporciona decréscimos consideráveis na performance das aeronaves.

f. A porte da densa e extensa cobertura vegetal limita os locais de
aterragem. O reduzido número de pontos de referência naturais e de regiões
povoadas dificultam a realização da navegação por contato e a identificação de
acidentes do terreno, exigindo um período mínimo de adaptação e treinamento
intensivo por parte das tripulações visando ao desenvolvimento das habilidades
exigidas.

g. As elevadas temperaturas e a acentuada umidade relativa do ar têm
influência direta sobre o rendimento e as atividades de manutenção das aerona-
ves, contribuindo de forma significativa para a diminuição da vida útil dos itens e
componentes aeronáuticos. Esta constatação reforça a necessidade de um fluxo
constante e eficaz de peças de reposição, constituindo-se em  condição
imprescindível para o sucesso das operações.

9-4. PARTICULARIDADES OPERACIONAIS

a. Pelo seu isolamento e pelas dificuldades inerentes à articulação no seu
próprio interior, a região amazônica reveste-se de características peculiares, o que
sugere aos comandantes de frações aéreas, em todos os níveis, providências
adicionais como:

(1) aumento da autonomia das Anv para os deslocamentos, através da
instalação de tanques adicionais de combustível durante os translados, sempre
que as condições o permitirem;

(2) eficiente supervisão da preparação individual dos militares no que
concerne ao seu adestramento em habilitações necessárias ao cumprimento de
missões aéreas e à preparação do material individual e coletivo, como coletes e
fardos de sobrevivência, respiradores artificiais, flutuadores e demais equipamen-
tos;

(3) rigorosa supervisão da preparação dos seus meios aéreos com
equipamentos necessários para a realização de uma navegação precisa e com
transmissores e/ou localizadores que permitam determinar a posição exata das
aeronaves quando da realização de pouso de emergência em locais inadequados;
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b. O emprego dos meios aéreos por frações constituídas é uma conside-
ração importante para o planejamento, determinando maior flexibilidade e segu-
rança às operações, além da possibilidade de apoio mútuo. Apesar de a
esquadrilha ser o menor escalão de emprego da Av Ex, algumas missões
específicas podem sugerir o emprego de apenas uma aeronave, ficando a cargo
dos comandantes de unidades aéreas a avaliação dos riscos inerentes. Essa
situação não deve ser entendida como ideal.

c. As inúmeras localidades desprovidas de meios de apoio às operações
aéreas exigem o desencadeamento antecipado da manobra logística de aviação.
O posicionamento antecipado de combustível e outros meios de apoio, que na
área operacional amazônica pode levar semanas para ser executado, deve ser
providência a ser considerada  pelo comandante da unidade aérea, particularmen-
te quando atuando de forma isolada.

9-5. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NA AMAZÔNIA

a. As condições de tempo na AMAZÔNIA influenciam particularmente a
navegação aérea com formação de nuvens que dificultam o deslocamento aéreo.
Tal condicionante deve ser observada pelo comandante do Esqd Av Ex e seu
estado-maior no planejamento do desdobramento e da execução das operações
aeromóveis.

b. O período de verão no Hemisfério Sul, de janeiro a maio, é o que apresenta
a maior concentração de nuvens do tipo cumulunimbus (CB) no sul da região
amazônica.

c. O período de inverno no hemisfério sul, de junho a dezembro, apresenta
a maior concentração de CB no norte da região amazônica.

d. Nuvens do tipo CB e as trovoadas, causadoras de condições adversas
de vôo, apresentam maior vulto, em território brasileiro, na região amazônica.
Normalmente, sua ocorrência é observada no período da tarde, particularmente no
final do período, influenciando o planejamento das operações aeromóveis.

e. A formação de nevoeiro de superfície, que permanece muito próximo à
copa das árvores nas primeiras horas da manhã é imprevisível e ocorre com maior
incidência em vales, em área próxima a rios e igarapés e mesmo sobre a mata
densa. Tais formações são, assim como os CB, fatores que limitam as operações.

9-6. APROVEITAMENTO MILITAR DA METEOROLOGIA

a. As condições meteorológicas adversas reinantes, durante grandes
períodos, em todo o ambiente operacional da UAe, apresenta restrições às
operações.

b. As Anv militares de asa rotativa podem, em algumas ocasiões, tirar
proveito dessas adversidades climáticas, utilizando-as para fins militares, à
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semelhança do terreno, já que progridem em vôo tático. Esse aproveitamento
militar da meteorologia pode efetivar-se com uma utilização adequada da cober-
tura natural proporcionada pelo nevoeiro de superfície, durante os períodos em que
as bases dessas camadas afastam-se da copa das árvores ou do leito dos rios.

c. O aproveitamento do nevoeiro durante esses períodos é uma possibilida-
de que se apresenta como muito positiva para a Av Ex, visto que permite o vôo das
aeronaves de asa rotativa, ao mesmo tempo que impede os deslocamentos das
aeronaves de asa fixa naquelas altitudes por determinados períodos de tempo.

d. A exploração dessa possibilidade, conjugada com o correto aproveita-
mento do terreno, constituir-se-á em vantagem marcante no curso das operações,
obtida pela ocultação face à observação visual das aeronaves de asa fixa, como
também pela possibilidade de furtar-se à vigilância radar inimiga.

9-7. A ADAPTAÇÃO  DOS  AERONAVEGANTES  AO  AMBIENTE OPERA-
CIONAL

a. As dimensões continentais do país, acarretando diversidade de clima,
relevo e condições meteorológicas sugere adaptações de toda ordem e o
desenvolvimento de habilidades específicas para cada ambiente operacional em
que irão operar elementos da Av Ex.

b. A área amazônica, comparativamente às demais e longe de ser uma
exceção a essa regra, requer uma adaptação ainda maior, considerando toda a
gama de adversidades  que se apresentam à operação de tropas de qualquer
natureza.

c. Dentro desse contexto, todos os elementos especialistas de aviação, em
particular, e ainda aqueles não especialistas que cumpram missão a bordo das
aeronaves da Av Ex, na AMAZÔNIA, deverão cumprir um programa de adaptação
ao ambiente operacional a fim de que possam operar com a proficiência e a
segurança exigidas.

ARTIGO III

MISSÕES DO Esqd Av Ex EM ÁREA DE SELVA

9-8. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

a. A densa vegetação, o clima e a diversidade das microrregiões fazem da
AMAZÔNIA um desafio para qualquer tipo de operação aeromóvel.

b. A localização do inimigo, particularmente de força irregular, é bastante
dificultada pela densidade e extensão da floresta.

c. O combate em selva é, fundamentalmente, uma luta de pequenas
frações, tendo em vista a descentralização das ações exigidas pelo ambiente
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operacional. Caracteriza-se predominantemente por incursões, infiltrações e
outras técnicas de combate de pequenos grupos. As operações aeromóveis,
envolvendo principalmente incursão, infiltração e exfiltração aeromóvel serão,
assim, largamente empregadas. A descentralização das ações exigirá um alto
grau de iniciativa dos comandantes das frações de helicópteros envolvidas e um
perfeito entendimento da missão. Os planejamentos devem ser simples para
facilitar a execução das operações aeromóveis na AMAZÔNIA.

d. As características da região fazem com que uma variante do vôo de
contorno onde se mantém uma proa geral, aproveitando ao máximo os contornos
do terreno e vegetação, seja o mais recomendado para a realização de missões,
principalmente as de combate.

e. Na AMAZÔNIA, uma grande restrição às operações aeromóveis, particu-
larmente o assalto aeromóvel, é a exigüidade de áreas compatíveis para o
estabelecimento de ZPH.

f. Na selva aplicam-se os fundamentos das operações aeromóveis utiliza-
dos no combate em terreno convencional. A vegetação, a extensa rede hidrográfica
e as condições meteorológicas instáveis ditarão as diferenças, exigindo adapta-
ções e criatividade dos comandantes das forças apoiadas e das frações de
helicópteros. Itinerários de vôo, Z Reu e outras medidas de coordenação e controle
se revestirão de características especiais, buscando um maior aproveitamento do
terreno e da vegetação.

g. Na AMAZÔNIA, ainda que os rios se constituam em excelentes
referências à navegação, deve-se optar pelo sobrevôo das regiões de selva, onde
o inimigo encontra mais dificuldade para observar e atirar. A variante do vôo de
contorno sobre as copas das árvores dificulta a propagação do som das aeronaves
e por conseguinte a sua localização.

h. As operações na região amazônica estarão caracterizadas pelo combate
não-linear, normalmente em áreas descontínuas, com ênfase no emprego dos
meios aéreos e fluviais.

i. As manobras serão preferencialmente desbordantes e envolventes,
visando atuar sobre a retaguarda do inimigo para isolá-lo, privá-lo de manobrar,
destruí-lo e retirar-lhe a vontade de combater. Essas manobras exigirão o emprego
dos meios da Av Ex por se apresentarem como os mais aptos para essas tarefas.

j. A concentração estratégica na região amazônica dependerá também de
meios aéreos de asa rotativa para o desdobramento de instalações, ressuprimento
de diversas classes e recompletamentos. Os He de emprego geral são vocacionados
para a realização dessas missões.

l. A atual inexistência de cartas topográficas de grande parte da região, em
escala adequada para a navegação tática, dificulta sobremaneira a realização das
operações que exijam o vôo tático. É importante o acompanhamento da navega-
ção através da comparação da carta com o terreno auxiliada pela utilização de
equipamentos de navegação. Por estarem sujeitos ao controle externo, os dados
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fornecidos por este sistema devem ser constantemente verificados.

m. Deve haver um perfeito conhecimento por parte das tripulações sobre as
características da observação aérea inimiga em área de selva. Isto permitirá ao
comandante decidir, ao avistar uma aeronave inimiga durante o deslocamento de
sua fração, pelo emprego de técnicas de evasiva, ocupação de cobertas ou
engajamento do alvo, considerando-se as possibilidades de sua fração. A simples
ocupação de cobertas, por sobre as árvores, poderá ser suficiente para burlar a
ameaça inimiga.

n. Especial atenção deve ser dada ao posicionamento do sol que, ao atingir
partes metálicas da aeronave ou o disco do rotor, em manobras mais bruscas,
denuncia a posição dos He, bem como áreas poeirentas ou com vegetação seca
ou queimada, que devem ser evitadas para não denunciar a posição da Anv.

o. Assim como em outros ambientes operacionais, o planejamento de
missões aeromóveis na região amazônica deve considerar a necessidade de
superioridade aérea local, garantindo maior segurança e possibilidade de sucesso
das operações.

9-9. MISSÕES DE COMBATE

Quando estiver em operação na área amazônica, o Esqd Av Ex poderá
cumprir qualquer missão aeromóvel de combate. Para tanto, deverá adotar
procedimentos específicos a fim de adequar-se às características dessa área de
operações e à forma de atuação das tropas de selva.

9-10. MISSÕES DE APOIO AO COMBATE

a. Nestas missões devemos considerar que os meios aéreos do Esqd Av
Ex não constituirão FT, mas uma F He. Assim, as frações de helicópteros atuarão
como elementos de apoio ao combate, permitindo que tropas ou outros elementos
de apoio cumpram suas missões principais.

b. Devemos considerar as características da área operacional da AMAZÔ-
NIA: grandes áreas cobertas por densa vegetação, precariedade das vias de
transporte, densa rede hidrográfica e exigüidade de áreas com elevações que
proporcionem o estabelecimento de bons P Obs.

c. A floresta equatorial, que cobre a maior parte da região, dificulta a
articulação das peças de manobra. A grande extensão territorial, associada à
precariedade de eixos, determinam condições especiais para as operações
militares e avulta de importância o emprego do helicóptero. Assim, o Esqd Av Ex
será largamente empregado no cumprimento de missões de apoio ao combate.
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9-11. MISSÕES DE APOIO LOGÍSTICO

a. Na região amazônica, onde a malha rodoferroviária é praticamente
inexistente e os deslocamentos fluviais demandam grande quantidade de tempo,
as missões logísticas cumpridas pelo Esqd Av Ex são de fundamental importância
para o desenvolvimento das operações.

b. Muitas operações tornar-se-iam inviáveis, não fosse a participação do
Esqd Av Ex cumprindo missões de apoio logístico.

c. As missões de Ap Log devem ser minuciosamente planejadas levando-
se em conta os aspectos abaixo, além dos fatores tradicionais que envolvem esta
atividade:

(1) escassez de locais de aterragem;
(2) autonomia das aeronaves; e
(3) adestramento da tropa para o tipo de operação a ser realizada.

d. As peculiaridades da região amazônica impõem como limitações às
missões de Ap Log cumpridas pelo Esqd Av Ex a autonomia e a redução da
capacidade de carga útil  a ser transportada.
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ANEXO A

MEDIDAS DE COORDENAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO

A-1. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS

a. Princípios de coordenação
(1) A coordenação do uso do espaço aéreo é realizada basicamente

segundo dois princípios:
(a) a coordenação horizontal; e
(b) a coordenação vertical.

(2) A coordenação horizontal é realizada, normalmente, em três níveis:
(a) nível comandante e estado-maior;
(b) nível COT/DE/Bda; e
(c) nível executante.

(3) A coordenação vertical é aquela realizada seguindo os canais de
comando e os canais de comunicações que ligam os centros de operações (AAAe
e Av Ex) dos diversos escalões empregados nas operações. Esta coordenação
assegura a perfeita execução da coordenação horizontal, particularmente no
COT.

(4) A coordenação procura, prioritariamente, garantir a liberdade de ação
e a segurança das aeronaves amigas. Deve ser efetuada observando-se os
seguintes princípios:

(a) centralizada no mais alto escalão enquadrante, a quem compete
expedir diretrizes e normas gerais;

(b) proporcionar a máxima flexibilidade de emprego e rapidez de
intervenção aos usuários do espaço aéreo; e

(c) evitar ao máximo a adoção de medidas restritivas que possam
dificultar o cumprimento da missão ou impedir que qualquer usuário possa
explorar completamente suas possibilidades.

(5) Deve haver um conhecimento recíproco entre os usuários. Este
conhecimento refere-se basicamente à organização e forma de emprego de cada
força e sistema de armas.



IP 1-20

A-2

(6) O coordenador e os usuários têm que saber:
(a) a quem informar, o que informar e quando informar; e
(b) por quem será informado, o que será informado e quando será

informado.
(7) Estas informações são abrangentes e dizem respeito não somente à

situação e às atividades dos meios amigos mas também à situação e às
atividades do inimigo, particularmente do apoio de fogo antiaéreo e de superfície,
que possam colocar em risco as aeronaves que trafegam em zonas de provável
conflito.

(8) Uma rede de comunicações segura e eficiente deve ligar os centros
de coordenação e controle. As medidas serão difundidas através dos canais de
coordenação para os escalões subordinados e, se for o caso, para os superiores
e vizinhos.

Fig A-1. COT da DE
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A-2. MÉTODOS DE COORDENAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
DO ESPAÇO AÉREO

a. Métodos de coordenação e controle
(1) O propósito do controle do espaço aéreo é o de ultimar e aumentar a

efetividade das operações de combate. Os sistemas de controle são estabeleci-
dos para permitir que todos os membros das operações combinadas e das
operações conjuntas utilizem o espaço aéreo a fim de aplicar oportuna, eficiente
e mutuamente o poder de combate e de apoio ao combate.

(2) O elemento de coordenação e controle do espaço aéreo (ECCEA), o
sistema de controle aerotático (SCAT) e o sistema de operações ar-terra (SOAT)
das forças combinadas e/ou conjuntas reúnem os meios para prover os serviços
de controle de tráfego, identificação e coordenação do espaço aéreo em uso. Tais
meios permitem as formas de controle positivo, controle de procedimentos ou a
combinação de ambos (misto).

(a) Controle positivo: é um método de controle do espaço aéreo que
utiliza meios eletrônicos. Ele se apóia sobre a identificação positiva, o rastreamento
e a direção da Anv no espaço aéreo. O controle positivo é fornecido por:

- controle radar - é o controle contínuo das aeronaves, utilizando
radar e os procedimentos de identificação amigo/inimigo (IFF) e

- serviço de monitoramento - é a vigilância geral dos movimentos
de tráfegos conhecidos com referência ao escopo do radar ou outros meios.

(b) Controle de procedimentos: é um método de controle do espaço
aéreo que se baseia na combinação de procedimentos e ordens previamente
acertados e promulgados, não sendo, portanto, obtidos por meios eletrônicos.

(c) As definições precisas dos métodos somente têm sentido quando
tomadas no contexto da zona de combate e variam entre os dois extremos. Os
dois métodos de controle são totalmente compatíveis. Os seus significados
relativos em qualquer momento dependem da disponibilidade dos equipamentos
de controle do espaço aéreo e no grau de interferência inimiga.

(d) Para os propósitos da F Ter, o controle positivo de forças
subordinadas e usuários do espaço aéreo depende do sistema de comando e
controle. No controle do espaço aéreo, para que o comandante possa exercer um
controle positivo, são necessárias duas condicionantes:

- os meios devem prover identificação e localização dos usuários
do espaço aéreo; e

- comunicação contínua deve ser mantida com os usuários.
(e) Se o controle positivo não pode ser utilizado ou é impróprio à

situação, então, o controle de procedimentos terá de ser empregado.
(3) Operações de apoio de fogo, artilharia antiaérea, aerotáticas, ataque

aeromóvel e assalto aeromóvel têm táticas, técnicas e procedimentos operacionais
padronizados. Tais normas provêem ao sistema de comando e controle e ao
sistema CCEA um grande leque de métodos de controle de procedimentos para
facilitar o controle do espaço aéreo das forças de superfície empenhadas.

(4) No caso de uma esquadrilha de helicópteros de ataque conduzindo
um ataque a uma coluna numa área de operações de Bda, o comandante usa
medidas de coordenação e controle padronizadas. Tais medidas incluem a
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designação de Z Reu, PRA, rotas de vôo, itinerários, linhas, limites, posições de
ataque e áreas de engajamento. Tais medidas, naturalmente, controlam a fração
no espaço aéreo da Bda. Quando o sistema de comando e controle para estas
forças for acionado, os comandantes, por meio de comunicações diretas com
todos os elementos, estarão usando uma combinação de medidas positivas e de
procedimentos para controlar os usuários do espaço aéreo.

b. Métodos de controle de procedimentos
(1) Operações táticas requerem o emprego combinado dos métodos de

controle positivo e de procedimentos pelo Cmt. A metodologia de coordenação do
espaço aéreo no Exército deverá dar ênfase ao controle de procedimentos do
espaço aéreo, particularmente na zona de combate (Z Cmb), do limite de
retaguarda da DE para frente.

(2) As medidas destinadas a assegurar a coordenação do uso do espaço
aéreo compreendem um número variável de regras que devem ser do conhecimen-
to e devidamente aplicadas por todos os usuários, quer sejam aviadores,
artilheiros ou outros combatentes. Podem ser grupadas em três grandes catego-
rias.

(a) Medidas de ordem geral
- São estabelecidas no mais alto escalão que planeja e coordena

as operações. Permanecem válidas por longo prazo e se aplicam à área que
delimita o TOT. Compreendem, particularmente, as prioridades para uso do
espaço aéreo e a regulamentação do tráfego aéreo. Estas medidas são estudadas
e propostas em comum por órgãos responsáveis da F Ae e da F Ter. A decisão
é tomada pelo mais alto escalão de Comando ou qualquer autoridade à qual for
delegado o poder de decisão. São difundidas através de planos, ordens ou podem
constar de NGA.

(b) Medidas preestabelecidas
- Estas medidas regem a coordenação na falta de ligação entre

os usuários e destes com órgãos de controle do tráfego aéreo ou de coordenação.
Entretanto, mesmo que exista esta ligação, o Cmt responsável pela coordenação
pode estabelecer medidas que reduzam a probabilidade de conflito entre os
usuários.

(c) Medidas de execução imediata
- Estas medidas ajustam as medidas de ordem geral e pré-

estabelecidas às situações locais e momentâneas, exigindo estreita ligação entre
os usuários. Tais medidas permitem ao Cmt uma variedade de métodos de
procedimentos de controle dos usuários do espaço aéreo e do próprio espaço
aéreo.

SADIDEM SOIRÁUSU

aeréaitnaasefedededadilibasnopseredemuloV eAF-xEvA-eAAA

vnAedtdIarapsoirétirceossecorP eAF-xEvA-eAAA

sairátiroirpseõçarepoedemuloV eAF-xEvA

oãçaedodatsE eAF-xEvA-eAAA
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(3) Medidas de coordenação e controle do espaço aéreo (MCCEA)
estabelecidas pelas diretrizes de coordenação e controle do espaço aéreo podem
ser pré-planejadas para emprego em várias ordens de operações de forças
conjuntas/combinadas. Por exemplo, rotas pré-planejadas, zonas de vôo proibi-
do, corredores de segurança, volumes de aproximação de base e pontos de
controle são estabelecidos para apoiar os requisitos operacionais e mudanças
previstas na situação tática.

(4) O estabelecimento das MCCEA requer a aprovação do elemento de
coordenação e controle do espaço aéreo no COT. Os comandantes informam ao
COT suas necessidades para MCCEA temporárias dentro do sistema de controle
do espaço aéreo apropriado. O uso da solicitação de espaço aéreo facilita e
padroniza o processo de solicitação para estabelecimentos de MCCEA. Tais
solicitações (pedidos) comportam uma relação de requisitos como a localização,
limites laterais e verticais do espaço aéreo afetado e período de tempo de vigência
das restrições. Observações apropriadas devem ser incluídas para ampliar e
clarear requisitos operacionais específicos para solicitações e ativações especi-
ais do espaço aéreo.

(5) As MCCEA aprovadas serão difundidas a todos os elementos
apropriados da força conjunta/combinada de acordo com procedimentos identifi-
cados nas diretrizes de coordenação e controle do espaço aéreo.

(a) Aeronave que penetra ou se encontra num volume de defesa
antiaérea interdito às aeronaves amigas (sobrevôo proibido).

(b) Um aparelho é considerado suspeito quando:
- é reconhecido como tal por um órgão de controle e
- não é possível identificá-lo como inimigo ou amigo.

SADIDEM SOIRÁUSU

açnarugesedseroderroC eAF-xEvA-eAAA

esabedoãçamixorpaedemuloV eAF-xEvA-eAAA

otirtseroeréaoçapsE eAF-xEvA-pmCtrA

odibiorpoôvedanoZ eAF-xEvA

oticréxEodsevanoreasadoãrdapatoR eAF-xEvA

ominímocsiredatoR xEvA-eAF

oôvedatoR eAF-xEvA

oôvedoirárenitI xEvA
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A-3. ARTILHARIA ANTIAÉREA

a. Condições de aprestamento - Diz respeito ao estado de prontidão da
artilharia antiaérea para fazer face a um ataque inimigo. Tem estreita relação com
o estado de alerta e compreende as seguintes condições:

(1) condição I (posição de combate) correspondente a situação de ataque
iminente;

(2) condição II (prontidão) corresponde a situação de ataque provável e
(3) condição III (segurança) corresponde a situação de ataque improvável.

b. Volumes de responsabilidades da artilharia antiaérea

Fig A-2. Exemplo de volume de responsabilidade - defesa de artilharia antiaérea

h = a = alcance máximo + 10%

d = distância de desdobramento

Vol Resp DAAe P Sen
(1) Limites

- centro: 33º 23’ 48”     S - 54º 06’ 32” W
- raio: 8,1 Km
- altura: 6.600 m (20.000 Ft)

(2) Classificação: sobrevôo proibido
(3) Estado de ação da DAAe: fogo livre
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Fig A-3. Exemplo de volume de responsabilidade - defesa de artilharia antiaérea

h = a = alcance máximo + 10%

Vol Resp DAAe Bx Alt de uma DE
(1) Limites

A(____-____); B(____-____); C(____-____); D(____-____).
(2) Altura

h = 6.600 m (20.000 Ft)
(3) Classificação:

- Entre os pontos F (____-____); G (____-____); e H (____-____)
  (2ª Bda): sobrevôo proibido
- No restante do volume: sobrevôo restrito

(4) Estado de ação da AAAe de baixa altura desdobrada no interior do
volume:

- Entre os pontos F, G, C, H (2ª Bda): fogo restrito
- No restante: fogo livre.
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Fig A-4. Exemplo de volume de responsabilidades - defesa de artilharia antiaérea
de eixo.

c. Corredores de segurança
(1) São as rotas de tráfego aéreo de risco mínimo, a serem cumpridas

pelas aeronaves amigas, a fim de se minimizar o risco de serem engajadas pela
artilharia antiaérea.

(2) Como as defesas antiaéreas de média e grande altura normalmente
possuem volumes de responsabilidade de sobrevôo livre e atuam sob o estado de
ação de tiro designado, os corredores de segurança, em princípio, são estabele-
cidos para o tráfego aéreo de baixa altura.

(3) Os corredores de segurança permitem às aeronaves amigas, ingres-
sarem nos volumes de responsabilidades das defesas antiaéreas de baixa altura
com relativa segurança. Na zona de ação (Z Aç) e na zona do interior (ZI), seu uso
mais comum é na determinação de rotas a serem observadas pelas aeronaves que
se aproximam ou se afastam de aeródromos defendidos por artilharia antiaérea.

(baixa altura de uma DE)

h = alcance máximo + 10%

Vol Resp / DAAe de Eixo
(1) Limites

- A (_____-_____) e B (_____-_____)
- Largura: l = 9 Km
- Altura: h = 6.600 m (20.000 Ft)

(2) Classificação:
- sobrevôo restrito.

(3) Estado de ação da DAAe
- fogo restrito
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(4) Conforme a dificuldade de coordenação, detecção e identificação das
aeronaves amigas em vôo no corredor de segurança, a AAAe nele desdobrada
receberá um estado de ação de fogo interdito ou restrito. O tempo de adoção do
corredor de segurança deve ser o menor possível e sua localização deve variar
constantemente a fim de se evitar que o mesmo possa ser plotado pelo inimigo
e que este venha a se aproveitar desta medida para comprometer a defesa.

Fig A-5. Exemplo de corredor de segurança

A-4. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO

a. Coordenação com os meios de apoio de fogo terrestres - Espaço aéreo
restrito (EAR)

(1) Normalmente o apoio de fogo não será interrompido devido a um
possível conflito com o tráfego de forças aeromóveis. Estas, consideradas as
imposições de sua missão, devem evitar áreas onde a possibilidade de conflito é
maior. Do mesmo modo, operações aeromóveis consideradas prioritárias, não
devem ser retardadas devido a um possível conflito, em suas rotas, com os fogos
de artilharia.

(2) Quando a probabilidade de conflito entre a artilharia de campanha e
as aeronaves amigas é elevada, podem ser estabelecidos um ou mais EAR para
o fogo terrestre. O EAR cria um corredor relativamente seguro para as aeronaves,
em relação aos fogos superfície - superfície. Devido ao prejuízo significativo que
pode provocar ao apoio de fogo terrestre, o EAR é temporário e só utilizado quando
o risco para as aeronaves amigas for de tal ordem que o justifique.

(3) O EAR (Fig A-6) é definido por altitudes máximas e mínimas,
profundidade (coordenadas dos pontos centrais extremos) e largura (afastamento
da linha central) e pelo grupo data-hora que marca o início e o término da restrição.
Como por exemplo: EAR DELTA, altitude 200 a 1000 metros, coordenadas dos
pontos centrais extremos (574293-591095), largura 500 metros, duração 281400-
281420 Mai.

Corredor de segurança
- Pontos limites: A ( _______ - _______ ) e B ( _______ - _______ )
- Altura: 6.000 m (18.000 Ft)
- Largura: 2 Km
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(4) O controle do tiro das armas portáteis e morteiros, orgânicos dos
elementos de combate e apoio ao combate será realizado pelos Cmt U e frações,
baseadas nas diretrizes e medidas preestabelecidas. Em princípio, o tiro das
metralhadoras e o disparo dos mísseis só será liberado quando a força for
efetivamente atacada por um vetor aéreo ou ameaçada por uma ação hostil.

Fig A-6. Espaço aéreo restrito (EAR)

b.  Coordenação com a Força Aérea
(1) Zona de vôo proibido (ZVP)

(a) A coordenação entre a F Ae e Av Ex se reveste de duplo aspecto:
segurança de vôo e eficiência das ações.

(b) Para evitar o conflito entre as Anv de asa fixa e as de asa rotativa,
pode ser estabelecida uma restrição do uso do espaço aéreo, em determinadas
áreas do TOT, sob a forma de coordenação de altura de vôo. A segurança de vôo
é obtida pelo estabelecimento de uma ZVP, entre as alturas destinadas ao vôo das
referidas aeronaves. As Anv de asa rotativa raramente sobrevoam uma área de
objetivos acima de 50 metros do solo. A F Ae, através de seu órgão de controle
de tráfego, fixa a altura de vôo das aeronaves, destinando o espaço aéreo abaixo
da ZVP à Aviação do Exército (asa rotativa).

(c) A altura de vôo é função da situação tática existente, do tipo de
missão, das características das aeronaves e das possibilidades de controle do
tráfego aéreo. Qualquer aeronave que penetre na ZVP deverá imediatamente
informar tal procedimento ao órgão de controle de tráfego aéreo. Caberá a este
órgão retransmitir tal informação ao elemento de coordenação do uso do espaço
aéreo da F Ter.

(d) Quando uma aeronave cruzar a ZVP para um espaço aéreo acima
ou abaixo dela será controlada pelo órgão de controle.

(e) A ZVP e as normas que a define são, normalmente, especificadas
nos anexos de coordenação e controle de espaço aéreo às O Op. Esta medida
não define controle operacional ou “propriedade” de espaço aéreo acima ou abaixo
dela.
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(f) Algumas medidas de coordenação e controle do espaço aéreo
podem eliminar a necessidade do usuário do espaço aéreo em notificar a entrada
na ZVP. Por exemplo, o piloto da FAe seguindo uma rota de risco mínimo (RRM)
ou outra rota similar, não é obrigado a notificar a passagem pela ZVP se a RRM
especificar altitudes inferiores às da ZVP para tráfego aéreo dentro desta rota. Da
mesma forma, no caso de operações pré-planejadas, onde a Av Ex operar em
rotas, acima da ZVP, já coordenadas com o órgão de controle de tráfego, poderá
não ser necessário reportar a passagem pela mesma.

(g) As ZVP não se aplicam às ações de AAAe ou Art Cmp. Em
operações de conflitos de baixa intensidade, quando a ameaça principal às
aeronaves forem as armas de tiro tenso, a ZVP pode ser estabelecida a altitudes
maiores (Fig A-7).

Fig A-7. Zona de vôo proibido (ZVP)

(2) Rota de risco mínimo (RRM)
(a) É uma rota de vôo temporária, de dimensões definidas, recomen-

dada para F Ae, que apresenta o mínimo de perigos conhecidos para aeronave
voando baixo em trânsito na Z Cmb.

(b) São estabelecidas pelo órgão de controle de tráfego aéreo para
permitir o vôo a baixa altura de aeronaves de alta velocidade na Z Cmb. A eficiência
das ações pode ser garantida através de:

- designação de faixas de atuação;
- estabelecimento de períodos de intervenção e
- utilização de frequências rádio comuns.

(c) O ECCEA especifica o número de RRM a serem estabelecidas
para atender às operações. O traçado no solo que a RRM segue é definido pela
DE / Bda e planejado pelo elemento CCEA no COT, com coordenação e
assistência da F Ae. Tal traçado comporta o trânsito de aeronaves, enquanto evita
áreas críticas e acidentes capitais defendidos pela AAAe e áreas previstas de
operações de combate intenso (por exemplo, o eixo do ataque principal).
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(d) As dimensões exatas e técnicas para o emprego das RRM são
definidas pelo plano de coordenação e controle do espaço aéreo e incluídas nas
NGA das unidades. Normalmente as RRM serão bidirecionais e ativadas por
curtos intervalos de tempo. A fim de evitar a detecção inimiga, as RRM serão
ativadas por períodos específicos e mudarão freqüentemente. Têm seu início e
final designados por pontos de controle aéreo, os quais também definem junções
a outros corredores ou mudanças de direção. Esses pontos devem ser facilmente
identificados no terreno ou possuir auxílios eletrônicos à navegação.

(e) Podem ser pré-planejadas ou de conduta por toda a área de
operações e designadas por meio de nomes ou números código. Tais técnicas
auxiliam a reestruturação das RRM para adequá-las às mudanças da situação
tática.

(f) Planejadores do espaço aéreo das DE / Bda prevêem requisitos
para as RRM, a fim de apoiarem as Op Cmb planejadas seguindo a alocação de
setores aéreos para apoiar suas necessidades. A DE e Bda sabem quantas
surtidas estarão disponíveis para apoio aéreo aproximado, interdição aérea e
reconhecimento aerotático. Desta forma, os planejadores devem ser capazes de
antecipar o número de rotas necessárias e, geralmente, em quais áreas da DE
devem passar, para apoiar as surtidas alocadas e os planos da F Ter para o apoio
aéreo.

(g) As RRM podem ser estabelecidas para diferentes tipos de
missões aéreas. Aeronaves da F Ae conduzindo, por exemplo, missões aéreas
de interdição e reconhecimento aerotático podem usar RRM separadas das
aeronaves realizando transporte aéreo e apoio aéreo aproximado dentro do TOT.

(h) Nas RRM a ZVP, para aeronaves da F Ae, praticamente inexiste,
uma  vez  que estas poderão voar, com liberdade, até próximo ao solo. Para as
Anv Ex que necessitem cruzá-las, deverão fazê-lo abaixo da ZVP e com atenção
para o cruzamento.

(3) Volume de operações prioritárias (VOP)
(a) Um VOP é um volume de espaço aéreo com dimensões definidas,

duração temporária, desenvolvido para uma missão operacional específica. Um
VOP restringe, por procedimentos, o uso do espaço aéreo por alguns usuários,
até o final da missão. Um VOP é normalmente ativado para apoiar zonas de
lançamento, operações de busca e salvamento, órbitas para aeronaves com
missões eletrônicas especiais e locais de lançamento e recuperação de veículos
aéreos não tripulados (VANT).

(b) Adicionalmente, um VOP pode facilitar operações de DAAe em
uma área, prevenindo aeronaves amigas em dado volume de espaço aéreo. Antes
de usar um VOP, o Cmt considera seu impacto na liberdade de ação de outros
e pesa tal impacto a despeito de suas vantagens. Por exemplo, um VOP de
grandes dimensões, pode tornar impossível, a uma Anv, a chegada a determina-
das áreas (Fig A-9).
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Fig A-8. Rota de risco mínimo (RRM)

Fig A-9. Volume de operações prioritárias (VOP)

c.  Outras medidas para coordenação das operações da Av Ex
(1) Rotas padrão para aeronaves do Exército (RPAE)

(a) Rotas padrão (Fig A-10 ) são corredores de vôo, abaixo da ZVP,
estabelecidos  pelo ECCEA, por  proposta  do  elemento  de  aviação  do exército
(E Av Ex) e em coordenação com o órgão de controle de tráfego aéreo, para
disciplinar o movimento de Anv da Av Ex nos deslocamentos aéreos administra-
tivos.

(b) É uma medida  de  coordenação e controle de espaço aéreo da
F Ter, reconhecida, que não requer aprovação conjunta. As RPAE são desenvol-
vidas pelo elemento CCEA para operações seguras de Anv Ex, conduzindo
operações aeromóveis de Ap Cmb e Ap Log em vôo tático.
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(c) Sua finalidade básica é prover segurança a Anv isoladas ou em
vôos curtos, operando rotineiramente entre bases reunidas na A Ap Log / DE. Seu
estabelecimento requer técnicas similares às utilizadas para as RRM.

(d) Rotas na área de retaguarda da DE devem prover cobertura do
terreno dos sistemas DAAe do inimigo para evitar o comprometimento da estrutura
das RPAE e bases importantes. Pontos de controle aéreos auxiliam na definição
das rotas e controle dos helicópteros. As Anv utilizando a RPAE escutam a
estação apropriada do sistema de controle de tráfego aéreo.

(e) Qualquer que seja a situação, existirão técnicas de vôo a serem
observadas no interior destas rotas padrão, em função da proximidade da linha de
contato (LC), da localização da linha de aproximação (LA) e da linha de
engajamento (L Engj).

(f) São as seguintes as técnicas estabelecidas:
- da retaguarda até a LA deverá ser utilizada a técnica de vôo a

baixa altura;
- entre a LA e a L Engj deverá ser utilizada a técnica de vôo de

contorno e
- à frente da L Engj o vôo será o desenfiado.

(g) Normalmente o Ex Cmp estabelece as rotas padrão até as bases
dos esquadrões de Av Ex, cabendo às DE estabelecê-las dali até as subunidades
dos esquadrões de Av Ex. Todas as medidas adotadas deverão ser comunicadas
aos escalões superiores.

(h) Nas rotas padrão vigorará o estado de ação de fogo restrito, para
efeito de defesa antiaérea, uma vez que a Av Ex inimiga selecionará itinerários de
infiltração que, por condicionantes táticas e técnicas, poderão coincidir com as
rotas padrão estabelecidas. É importante o estabelecimento de formas de
identificação ou autenticação entre os usuários e as tropas de solo, de forma a que
o estabelecimento destas rotas não crie vulnerabilidades no sistema de defesa
antiaérea.

(i) As rotas padrão poderão ser balizadas por auxílios à navegação.
Tal providência se faz necessária devido ao fato que a sua utilização intensiva se
dará à noite ou em condições de visibilidade restrita.

A-4



A-15

IP 1-20

Fig A-10. Rotas padrão para aeronaves do Exército (RPAE)

(2) Volume de aproximação de base (VAB)
(a) Esta é uma medida de coordenação e controle que pode ser

estabelecida em qualquer ponto do TOT. Um VAB (Fig Nr 4-11) é uma porção do
espaço aéreo sobrejacente a uma base ou outra instalação de Av Ex, onde seja
previsto um grande fluxo de aeronaves e não seja desejável que esse fluxo seja
identificado ou que a identificação de tal fluxo caracterize a existência da base ou
instalação.

(b) O VAB é caracterizado como um cilindro de vôo proibido que tem
o centro de sua base coincidente com o centro do dispositivo da instalação militar
considerada. A altura desse cilindro será, normalmente, no máximo, de 500 pés
e poderá variar de acordo com a região do TOT em que se achar desdobrada a base
ou instalação militar. O raio do cilindro corresponderá à distância da base ou
instalação a partir da qual a aeronave engaje um vôo desenfiado para aproximar-
se. Normalmente esta distância poderá ser referenciada ao tempo de vôo.

(c) O VAB poderá ter entradas, saídas e procedimentos específicos
que as tripulações deverão seguir. Os anexos de coordenação e controle do
espaço aéreo às O Op fornecerão as informações necessárias sobre os procedi-
mentos a serem adotados para o planejamento de vôo.

(d) São procedimentos comuns de um VAB:
- proa / radial / QDR para entrada e saída;
- altura de vôo no volume;
- itinerários de vôo para entrada e saída no vôo desenfiado;
- data / hora de vigência do procedimento; e
- portões de entrada e saída balizados por meios optrônicos e /

ou por pontos nítidos no terreno.
(e) A responsabilidade pelo estabelecimento do VAB na Z Cmb é do

Ex Cmp.
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Fig A-11. Volume de aproximação de base (VAB)

(3) Rota de vôo - É uma medida caracterizada por um corredor onde pode
ser empregado o vôo de contorno e a navegação a baixa altura. As alturas,
velocidades e proas serão função do tipo de vôo tático executado. Normalmente
é empregada à retaguarda da LA e entre a LA e a L Engj, de acordo com a situação
tática. A largura para sua representação será função da fração que a utilizará e
suficiente para a sua maneabilidade durante a execução das diversas formações
de vôo previstas na missão (Fig A-12).

(4) Itinerário de vôo - É uma medida caracterizada por uma linha, que
define a trajetória a ser percorrida por uma fração de He, à frente da L Engj, para
o cumprimento de uma missão tática. O tipo de vôo tático empregado é o vôo
desenfiado, ou a variante do vôo de contorno no qual a fração busca o melhor
aproveitamento do terreno para progredir em determinada direção, bastante eficaz
na região amazônica (Fig A-12).

(5) Linha de aproximação - É uma medida de coordenação e controle
representada por uma linha contínua, traçada em calcos de operações ou cartas
topográficas sobre referências nítidas no terreno (Fig A-13). Caracteriza, para a Av
Ex, as posições mais à frente até onde se pode  realizar o vôo em NBA. A Av Ex,
para voar até essa linha, utiliza, normalmente, a rota de vôo.

(6) Linha de engajamento - É uma medida de coordenação e controle
representada por uma linha contínua, traçada em calcos de operações ou cartas
topográficas sobre referências nítidas no terreno (Fig A-13). Caracteriza, para a Av
Ex, as posições mais à frente até onde se pode realizar o vôo de contorno. A Av
Ex, para voar até essa linha, utiliza, normalmente, a rota de vôo.

(7) Fatores condicionantes para a localização e estabelecimento das
linhas de referência:

(a) capacidade de monitoração dos radares inimigos (antiaéreo e
vigilância);

(b) capacidade de monitoração das aeronaves de alerta antecipado
inimigas;

(c) capacidade de empenho da vigilância aérea inimiga;
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(d) situação aérea inimiga;
(e) posicionamento da LC;
(f) relevo;
(g) condições meteorológicas no período;
(h) densidade da presença do inimigo (simpatizantes e tropa); e
(i) meios e dispositivo do inimigo.

(8) Outras medidas importantes para a coordenação e controle do espaço
aéreo:

(a) linha de coordenação de fogos;
(b) linha de coordenação do apoio de fogo; e
(c) ponto de controle aéreo.

Fig A-12. Rotas de vôo - itinerários de vôo - LA / L Engj

L Engj

L Engj
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Fig A-13. Estabelecimento das linhas de referência

L Engj
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ANEXO B

GLOSSÁRIO

B-1. ABREVIATURAS

a. O conhecimento dos termos e das abreviaturas de uso corrente na Av Ex,
facilitará a compreensão dos assuntos esplanados neste manual, embora no
texto o significado da maioria deles decorra do sentido da frase.

b. As principais abreviaturas de uso mais comum são as que se seguem.

A

A Ap Av ............................... Área de apoio de aviação
A Ap Log Av ......................... Área de apoio logístico de aviação
Anv ...................................... Aeronave
Ap Ae Aprx .......................... Apoio aéreo aproximado
APH ..................................... Área de pouso de helicópteros
Ass Amv .............................. Assalto aeromóvel
Atq Amv ............................... Ataque aeromóvel
ATU ..................................... Área de trens de unidade
ATSU ................................... Área de trens de subunidade
Av Ex ................................... Aviação do Exército

B

B Mnt Sup Av Ex ................. Batalhão de Manutenção e Suprimento de
Aviação do Exército

B Op .................................... Base de operações
Ba Adm ............................... Base de administração
Ba Amv ................................ Base aeromóvel
Ba Esqd ............................... Base de esquadrão
Bda Av Ex ............................ Brigada de Aviação do Exército
BIL ....................................... Batalhão de infantaria leve
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C
C Av Ex ............................... Comando de Aviação do Exército
Crdr Seg .............................. Corredor de segurança
C3 I ....................................... Comando, controle, comunicações e

informações
CAA ..................................... Controlador aéreo avançado
CAAD .................................. Centro de apoio aéreo direto
CCAF ................................... Centro de coordenação de apoio de fogo
CCAT ................................... Centro de controle aerotático
CDAT ................................... Centro diretor aerotático
Cia L Mnt Amv ..................... Companhia leve de manutenção aeromóvel
COAAe P ............................. Centro de operações antiaéreas principal
COAT ................................... Centro de operações aerotáticas
COAv Ex .............................. Centro de operações de aviação do exército
CODA .................................. Centro de operações de defesa aérea
COMDABRA ........................ Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro
COAAe ................................ Centro de operações antiaéreas
COp M ................................. Centro de operações militares
COT ..................................... Centro de operações táticas

D
DA ....................................... Divisão administrativa
DC ....................................... Divisão de comando
DAAe ................................... Defesa antiaérea
Def Ext ................................. Defesa externa
Dpes .................................... Divisão de pessoal
DS ....................................... Divisão de Saúde

E
E Av Ex ............................... Elemento de aviação do exército
E Av LO ............................... Elemento da aviação de ligação e observação
EGQBR ............................... Elemento de guerra química biológica e

radiológica
EA Aetat .............................. Elemento de apoio aerotático
EAR ..................................... Espaço aéreo restrito
ECAF ................................... Elemento de coordenação de apoio de fogo
ECCEA ................................ Elemento de coordenação e controle do

espaço aéreo
E DAAe ............................... Elemento de defesa antiaérea
Elm Spf ................................ Elemento de superfície
Elm Subrd ............................ Elemento subordinado
Esqd Av Ex .......................... Esquadrão de aviação do exército
Esqda C Sv .......................... Esquadrilha de comando e serviços
Esqda He Man ..................... Esquadrilha de helicópteros de manobra
Esqda He Rec Atq ............... Esquadrilha de helicópteros de

reconhecimento e ataque
Esqda Mnt Sup Anv ............. Esquadrilha de manutenção e suprimento de

aeronaves
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EVAM .................................. Evacuação aeromédica
Exfl Amv .............................. Exfiltração aeromóvel

F
F He..................................... Força de helicópteros
F Spf .................................... Força de superfície
FT Amv ................................ Força-tarefa aeromóvel
F Ter .................................... Força terrestre
F Ae ..................................... Força aérea
FAT ...................................... Força aerotática
FATO ................................... Força aérea do teatro de operações
FATOT ................................. Força aérea do teatro de operações terrestre
FTTOT .................................. Força terrestre do teatro de operações

terrestre

I
IFF ....................................... Identificação amigo - inimigo
Inc Amv ................................ Incursão aeromóvel
Infl Amv ................................ Infiltração aeromóvel

L
LA ........................................ Linha de aproximação
LAE ..................................... Linha de acionamento eletrônico
LDAAe ................................. Linha de defesa antiaérea
L Engj .................................. Linha de engajamento
LEE ..................................... Linha de escurecimento eletrônico
Loc Ater ............................... Local de aterragem
Log Av Ex ............................ Logística de aviação do exército

M
MCCEA ............................... Medida de coordenação e controle do espaço

aéreo

N
NBA ..................................... Navegação a baixa altura

O
O Lig Av Ex .......................... Oficial de ligação de aviação do exército
OBE..................................... Ordem de batalha eletrônica
OCIV .................................... Oficial de controle e informações de vôo
OLA ..................................... Oficial de ligação aérea
Op Amv ................................ Operação aeromóvel
Op Ass Amv......................... Operação de assalto aeromóvel
OSV..................................... Oficial de segurança de vôo

P
P Lib .................................... Ponto de liberação
P Sem ................................. Ponto sensível
PAIR .................................... Posto auxiliar de informações de radar
P Ct ..................................... Ponto de controle
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PDAT ................................... Posto diretor aerotático
Pel Ap S .............................. Pelotão de apoio de solo
Pel He Atq ........................... Pelotão de helicópteros de ataque
Pel He Man .......................... Pelotão de helicópteros de manobra
Pel He Rec .......................... Pelotão de helicópteros de reconhecimento
Pel L Mnt Amv ..................... Pelotão leve de manutenção aeromóvel
PRA ..................................... Posto de ressuprimento avançado
PRC ..................................... Ponto de referência das comunicações
PRCP .................................. Pelotão de recepção e controle da produção

R
Rec Amv .............................. Reconhecimento aeromóvel
RPAE .................................. Rota padrão para aeronaves do exército
RRM .................................... Rota de risco mínimo

S
SA Ap Av ............................. Subárea de apoio de aviação
SCAT ................................... Sistema de controle aerotático
Seg Amv .............................. Segurança aeromóvel
Sistema C2 .......................... Sistema de comando e controle
SOAT ................................... Sistema de operações ar-terra

T
TLE ...................................... Transmissor localizador de emergência

V
VAB ..................................... Volume de aproximação de base
VANT ................................... Veículo aéreo não tripulado
Vig Amv ............................... Vigilância aeromóvel
VOP..................................... Volume de operações prioritárias
VRDA .................................. Volume de responsabilidade de defesa

antiaérea

Z
Z Dbq ................................... Zona de desembarque
Z Emb .................................. Zona de embarque
ZVP ..................................... Zona de vôo proibido
ZPH ..................................... Zona de pouso de helicópteros
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