
                                    EB70-MC-10.204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Campanha 
 

A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
NAS OPERAÇÕES 

 
 
 
 
 
 

1a Edição 
2019 

 
 





 

                                 EB70-MC-10.204 

 

 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Campanha 
 

A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
NAS OPERAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 

1a
 Edição 
2019





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 049-COTER, DE 02 DE MAIO DE 2019 
 

Aprova o Manual de Campanha EB70-MC-
10.204 A Aviação do Exército nas Operações, 1

a
 

Edição, 2019, e dá outras providências. 
 

O COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso II do art. 16 das INSTRUÇÕES GERAIS 
PARA O SISTEMA DE DOUTRINA MILITAR TERRESTRE – SIDOMT (EB10-IG-
01.005), 5

a
 Edição, aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército nº 

1.550, de 08 de novembro de 2017, resolve:  
 
Art. 1

o
 Aprovar o Manual de Campanha EB70-MC-10.204 A Aviação do 

Exército nas Operações, 1
a
 Edição, 2019, que com esta baixa. 

 
Art. 2

o
 Revogar as Instruções Provisórias IP1-1 Emprego da Aviação do 

Exército, 1ª Edição, 2000, aprovadas pela Portaria Nr 058-EME, de 29 de junho 
de 2000. 

 
Art. 3

o
 Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
 
 

Gen Ex JOSÉ LUIZ DIAS FREITAS  
Comandante de Operações Terrestres  

 
 
 
 
 
 
 

(Publicado no Boletim do Exército nº 19, de 10 de maio de 2019) 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
As sugestões para o aperfeiçoamento desta publicação, relacionadas aos 

conceitos e/ou à forma, devem ser remetidas para o e-mail 
portal.cdoutex@coter.eb.mil.br ou registradas no site do Centro de Doutrina do 

Exército http://www.cdoutex.eb.mil.br/index.php/fale-conosco 
 

A tabela a seguir apresenta uma forma de relatar as sugestões dos leitores. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

1.1 FINALIDADE 
 
1.1 Este Manual de Campanha (MC) destina-se a estabelecer os fundamentos, 
conceitos e concepções do emprego da Aviação do Exército (Av Ex) em apoio 
à Força Terrestre. 
 
 
1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.2.1 O emprego da aviação orgânica da Força Terrestre (F Ter) nas operações 
proporciona aos comandantes terrestres a possibilidade de antecipar o 
conhecimento e a consciência situacional, explorar uma oportunidade surgida, 
interferir rapidamente na manobra e concentrar ou dispersar poder de combate, 
obtendo efeitos significativos em proveito da campanha. 
 
1.2.2 A Aviação do Exército realiza atividades e tarefas atinentes a todas as 
funções de combate (FC): movimento e manobra, comando e controle, 
inteligência, fogos, logística e proteção. 
 
1.2.3 Nas atividades e tarefas da função de combate movimento e manobra, 
deve ser empregada como fração constituída, a fim de aproveitar todas as suas 
capacidades operativas. 
 
1.2.4 O emprego de aeronaves deve priorizar o uso dos óculos de visão 
noturna (OVN) por parte das tripulações, visto que as operações decisivas são 
executadas sob a cobertura da noite. 
 
1.2.5 Tanto na fase de planejamento quanto na fase de emprego de elementos 
de Aviação do Exército, especial atenção deve ser dada ao gerenciamento do 
risco e à segurança de voo, fatores fundamentais para o êxito das missões.  
 
1.2.6 Para o perfeito entendimento deste manual, faz-se necessário o 
conhecimento do conteúdo de outras publicações, dentre elas, as que tratam 
do Apoio de Fogo em Operações Conjuntas; das Medidas de Coordenação do 
Espaço Aéreo nas Operações Conjuntas; das Operações; e do Planejamento e 
Coordenação de Fogos, em suas versões mais atualizadas. 
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1.3 A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO E O COMBATE NO AMPLO ESPECTRO 
 
1.3.1. O conceito operativo do Exército é definido pela forma de atuação da 
Força Terrestre no amplo espectro dos conflitos, tendo como premissa maior a 
combinação, simultânea ou sucessiva, de operações ofensivas, defensivas e 
de cooperação e coordenação com agências, ocorrendo em situação de guerra 
e de não guerra. A situação determina a preponderância de uma operação 
sobre as outras. 
 
1.3.2. A composição dos meios deve ser flexível e modular, em estruturas 
elásticas adaptáveis às mudanças de ambiente. Segundo a Concepção 
Estratégica da Força Terrestre, os elementos da Av Ex serão adjudicados ao 
Comando Conjunto (Cmdo Cj), fazendo parte da Força Terrestre Componente 
(FTC) como Módulo de Emprego Especializado, adequando o valor e a 
composição dos meios ao nível e às demandas da força enquadrante (maior 
escalão da F Ter presente), podendo receber meios das tropas de superfície. 
 
1.3.3. A Av Ex pode participar da assistência ou na proteção da população; da 
proteção de estruturas críticas; da dissuasão de ameaças; e/ou da destruição 
de oponentes. Para tais ações a Av Ex atua integrada com tropas de outras 
naturezas, de outras Forças e, até mesmo, com outros órgãos governamentais 
ou não. 
 
  
1.4 DEFINIÇÕES BÁSICAS 
 
1.4.1 Para o entendimento dos assuntos abordados no presente manual são 
destacados alguns conceitos fundamentais. 
 
1.4.1.1 Aeromobilidade - capacidade que uma força, empregando meios 
aéreos no campo de batalha, possui para: atuar em profundidade, antecipando-
se ao inimigo; localizar e engajar forças da linha de contato; alertar sobre o 
esforço inimigo; redirecionar a manobra; ampliar o comando e controle; 
reorganizar o apoio ao combate; controlar as áreas de retaguarda; e assegurar 
o apoio logístico. 
 
1.4.1.2 Atividade - conjunto de tarefas afins, reunidas segundo critérios de 
relacionamento, interdependência ou de similaridade, cujos resultados 
concorrem para o desenvolvimento de uma determinada função de combate. 
 
1.4.1.3 Capacidade - é a aptidão requerida a uma força ou organização militar 
para cumprir determinada missão ou atividade. Essa aptidão é exercida sob 
condições e padrões determinados, pela combinação de meios para 
desempenhar uma gama de tarefas.  
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1.4.1.4 Força de Aviação (F Av) - é o conjunto de helicópteros, aeronaves de 
asa fixa e/ou Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) 
destinados a cumprir missões em proveito da Força de Superfície. 
 
1.4.1.5 Força de Aviões (F Avi) - elemento da Av Ex, constituído 
adequadamente por pessoal, aeronaves de asa fixa do Exército e material de 
apoio destinados a cumprir missões em proveito da Força de Superfície e da 
própria Av Ex. 
 
1.4.1.6 Força de Helicópteros (F He) - elemento da Av Ex, constituído 
adequadamente por pessoal, aeronaves de asa rotativa e material de apoio 
destinados a execução de operações de combate, de apoio ao combate e ou 
de apoio logístico. Uma F He é organizada por módulos constituídos das 
Unidades da Av Ex, em função da missão, a partir de uma Seção de 
Helicóptero. 
 
1.4.1.7 Força de Superfície (F Spf) - designação dada às forças terrestres e 
às forças navais compostas de meios de superfície. 
 
1.4.1.8 Força-Tarefa Aeromóvel (FT Amv) - grupamento temporário de forças 
de valor variável, sob comando único, integrado por uma F He e uma F Spf, 
constituído com o propósito de cumprir missões específicas, enquadrando, se 
necessário, elementos de apoio ao combate e apoio logístico (Fig 1-1). 

 
Fig 1-1 Apronto operacional de uma FT Amv 

 
1.4.1.9 Missão - tarefa, dever ou ação que deve ser executada por um 
indivíduo, tripulação, fração de tropa ou tropa, com um propósito a ser 
alcançado. 
 
1.4.1.10 Operação Aeromóvel (Op Amv) - é toda operação realizada por F He 
ou forças aeromóveis (F Amv), visando ao cumprimento de missões de 
combate, de apoio ao combate e de apoio logístico, em benefício de 
determinado escalão da F Ter. As Op Amv são classificadas como Operações 
Complementares. 
 
1.4.1.11 Operação militar - é o conjunto de ações realizadas com forças e 
meios militares, coordenadas em tempo, espaço e finalidade, de acordo com o 
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estabelecido em uma diretriz, plano ou ordem para o cumprimento de uma 
atividade, tarefa, missão ou atribuição. É realizada no amplo espectro dos 
conflitos, desde a paz até o conflito armado/guerra, passando pelas situações 
de crise, sob a responsabilidade direta de autoridade militar competente. 
 
1.4.1.12 Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) - conjunto 
de meios necessários ao cumprimento de determinada tarefa com emprego de 
Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), englobando, além da plataforma 
aérea, a carga paga (payload), a estação de controle de solo, o terminal de 

transmissão de dados, o terminal de enlace de dados, a infraestrutura de apoio 
e os recursos humanos. 
 
1.4.1.13 Tarefa - trabalho ou conjunto de ações cujo propósito é contribuir para 
alcançar o objetivo geral da operação. É um trabalho específico e limitado no 
tempo que agrupa passos, atos ou movimentos integrados, segundo uma 
determinada sequência e destinado à obtenção de um resultado determinado. 
As tarefas constituem ações a serem executadas pelos diversos sistemas e 
elementos operativos. Durante a fase de planejamento das operações, os 
comandantes e seus estados-maiores identificam as tarefas a cumprir, 
selecionam as capacidades adequadas para que cada tarefa seja realizada 
com eficácia e iniciam o detalhamento de como cumprir a missão recebida. 
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CAPÍTULO II 
 

A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 
 
 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
2.1.1 Um elemento de combate, constituído principalmente pelas unidades e 
pelas subunidades de Infantaria e de Cavalaria, caracteriza-se pela sua 
capacidade de combinar fogo e movimento, a fim de cerrar sobre o inimigo. 
Pode receber as missões de destruir ou neutralizar o inimigo, conquistar, 
controlar e interditar acidentes capitais do terreno, cobrir ou proteger a força 
principal e obter informações para o escalão enquadrante. 
 
2.1.2 As tropas de Av Ex são consideradas elementos de combate com 
emprego específico. Conferem efeito multiplicador ao poder de combate, 
inserindo a Força Terrestre (F Ter) na terceira dimensão do espaço de batalha 
de forma decisiva, potencializando o alcance tático por intermédio da sinergia 
interarmas e da sincronização das ações. 
 
2.1.3 A missão da Av Ex é prestar aeromobilidade orgânica à F Ter, nas 
operações em situação de guerra e de não guerra, preferencialmente à noite, 
utilizando para tal as capacidades obtidas pelo emprego dos óculos de visão 
noturna (OVN) e pelos dispositivos eletrônicos embarcados nas aeronaves. 
 
 
2.2 TAREFAS DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 
2.2.1 Nas operações, em função de suas capacidades, a Av Ex fica 
subordinada ao mais alto escalão de emprego da F Ter. Considerando o 
modelo de planejamento e a condução das operações, a Av Ex participa das 
diferentes células funcionais existentes no Estado-Maior da tropa apoiada, com 
o objetivo de facilitar o emprego de seus meios aéreos. As tarefas que podem 
ser desempenhadas em prol de cada Função de Combate são materializadas 
na execução de diferentes tipos de operações aeromóveis (Op Amv). 
 
2.2.2 As Op Amv são consideradas como um dos tipos de operações 
complementares às operações básicas. 
 
2.2.3 FUNÇÃO DE COMBATE MOVIMENTO E MANOBRA 
 
2.2.3.1 Prioritária para a Av Ex, as tarefas a ela atinentes visam a: 
a) neutralizar, desgastar, retardar ou confundir forças do oponente; 
b) destruir instalações; e 
c) conquistar, controlar ou interditar acidentes capitais do terreno. 
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2.2.3.2 Nesta função de combate são executadas as seguintes tarefas: 
 
2.2.3.2.1 Ataque aeromóvel (Atq Amv) - nele, uma F He, reforçada ou não por 
elementos da F Spf, é empregada para neutralizar ou destruir forças ou 
instalações inimigas em proveito da operação realizada pelo escalão 
enquadrante. O Atq Amv pode ser classificado das seguintes formas: 
1) Quanto à distância da tropa amiga/inimiga: 
    - aproximado: quando a F Spf estiver em contato com o inimigo; e 
    - isolado: quando não houver o contato imediato. 
2) Quanto ao planejamento: 
    - de oportunidade: realizado contra alvos que não foram levantados 
previamente; e 
    - coordenado: contra alvos previamente definidos. 
3) Quanto ao efeito desejado: 

 - destruir, neutralizar, emboscar, apoiar, retardar, parar um ataque, inquietar e 
perseguir. 
 
2.2.3.2.2 Assalto aeromóvel (Ass Amv) - nele, uma FT Amv, sob o comando 
de uma F Spf, desloca a tropa visando à conquista e à manutenção de regiões 
do terreno ou, ainda, à destruição de forças inimigas (Fig 2-1). 
 

 
Fig 2-1 Assalto aeromóvel 

 
2.2.3.2.3 Incursão aeromóvel (Inc Amv) - ocorre quando uma FT Amv, de 
valor até subunidade (SU), realiza uma rápida penetração em área controlada 
pelo inimigo. Tem por objetivo confundir, inquietar, neutralizar ou destruir 
instalações, finalizando a missão com uma exfiltração aeromóvel ou terrestre, 
previamente planejada, após a ação no objetivo. 
 
2.2.3.2.4 Infiltração aeromóvel (Infl Amv) - nela, uma F Spf, normalmente de 
valor até subunidade (SU), é desdobrada por uma F He em área hostil ou 
controlada pelo inimigo, para cumprir uma missão que contribua diretamente 
para o sucesso da manobra do escalão que enquadra a força que se infiltra. 
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Normalmente, não há a preocupação com a exfiltração posterior da tropa 
infiltrada. 
 
2.2.3.2.5 Exfiltração aeromóvel (Exfl Amv) - tem por finalidade retirar, de uma 
área hostil ou controlada por forças do oponente, forças de superfície e seus 
equipamentos, para colocá-los em local seguro ou de origem, após a realização 
de um assalto, de uma incursão ou de uma infiltração aeromóvel. 
 
2.2.3.2.6 Transporte aeromóvel (Trnp Amv) - caracteriza-se pelo emprego de 
meios aéreos no transporte de pessoal e/ou de material em proveito da F Spf 
ou de frações da própria F He. É realizado, normalmente, no deslocamento da 
reserva; nas operações de transposição de curso de água (agilizando a 
consolidação da cabeça de ponte estabelecida); na substituição em posição de 
unidades da F Spf (manutenção de uma cabeça de ponte aeromóvel); e nas 
ações de junção entre elementos de emprego da F Spf. 
 
2.2.4 FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS 
 
2.2.4.1 A AV Ex realiza tarefas desta função de combate quando emprega o 
armamento, a ação de choque das suas aeronaves e a possibilidade de 
observação em benefício das ações da F Spf. São elas: 
 
2.2.4.2 Apoio de Fogo de Aviação (Ap F Av) - caracteriza-se pelo apoio de 
fogo às tropas que estão em contato direto com unidades do oponente. É 
prestado por frações de ataque da Av Ex, que permanecem subordinadas ao 
elemento de emprego da F Ter de mais alto nível no Teatro de Operações/Área 
de Operações (TO/A Op). 
 
2.2.4.3 Transporte aeromóvel (Trnp Amv) - para facilitar o posicionamento, ou 
o reposicionamento, do material de artilharia leve (Fig 2-2). 
 

 
Fig 2-2 Helicóptero posicionando peça de artilharia 
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2.2.4.4 Observação Aérea (Obs Ae) - quando se emprega a aeronave para a 
obtenção de dados sobre objetivos de interesse militar (levantamento de alvos 
para os meios de apoio de fogo). 
 
2.2.4.5 Observação de tiro (Obs Tir) - nela, um observador de tiro executa, a 
bordo de uma aeronave da Av Ex, a ajustagem e a condução de fogos, 
normalmente oriundos de armas de tiro curvo, como obuseiros e morteiros. 
 
2.2.5 FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA  
 
2.2.5.1 Para a obtenção de dados sobre o oponente e o terreno, os elementos 
de emprego de Av Ex podem ser empregados na seguinte tarefa: 
 
2.2.5.2 Reconhecimento Aeromóvel (Rec Amv) - nele, uma F He, 
constituindo ou não FT Amv com elementos de F Spf, sob o comando da F He, 
realiza ações de reconhecimento (de eixo, de zona, de área ou de ponto) em 
proveito do escalão enquadrante. É amplamente empregado para buscar 
informações e estabelecer contato com o inimigo, antecipando o conhecimento 
e ampliando a consciência situacional. Como as informações produzidas pela 
Av Ex são mais genéricas, o emprego integrado com tropas de superfície de 
cavalaria cria uma sinergia, a qual amplia o detalhamento dos dados, 
especialmente sobre as características do terreno e dos acidentes naturais e 
artificiais. 
 
2.2.6 FUNÇÃO DE COMBATE PROTEÇÃO 
 
2.2.6.1 Os elementos de emprego de Av Ex podem executar as seguintes 
tarefas referentes a essa função de combate:  
 
2.2.6.2 Segurança Aeromóvel (Seg Amv) - quando uma F He, constituindo ou 
não FT Amv, cujo comando pode ser atribuído tanto à F He quanto à F Spf, 
participa de ações de cobertura, de proteção e de vigilância. A Seg Amv possui 
os seguintes objetivos: 
- cobrir, flanco-guardar, proteger, vigiar, balizar; 
- escoltar uma formação terrestre, escoltar uma formação aérea; e 
- participar da segurança de área. 
 
2.2.6.3 Reconhecimento e Vigilância Química, Biológica, Radiológica e 
Nuclear (Rec Vig QBRN) - quando uma F He utiliza suas aeronaves para 
detecção, vigilância e delimitação de áreas contaminadas por agentes QBRN. 
 
2.2.6.4 Busca, Combate e Salvamento (BCS) - nela, meios da F He são 
empregados para localizar, socorrer e recolher tripulações e/ou passageiros de 
aeronaves abatidas ou acidentadas, assim como quaisquer outros elementos 
desaparecidos, da F Spf ou não, em terra ou no mar. A BCS é subdividida em 
operações de busca, extração imediata e extração posterior. 
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2.2.6.5 Controle de danos (C Dan) - empregando meios de uma F He, em 
conjunto ou não com meios de uma F Spf, nas medidas preventivas e de 
controle, adotadas para se reduzir ao mínimo os efeitos da ação inimiga ou de 
catástrofes provocadas pela natureza. 
 
2.2.6.6 Transporte Aeromóvel (Trnp Amv) - realizando a movimentação de 
tropas que realizam ações de Segurança da Área de Retaguarda (SEGAR). 
 
2.2.7 FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE  
 
2.2.7.1 Nesta função de combate os meios aéreos são empregados nas 
seguintes tarefas: 
 
2.2.7.2 Comando e Controle (C2) - quando se empregam plataformas aéreas 
com o propósito de facilitar ao comandante de determinado escalão o exercício 
da autoridade. 
 
2.2.7.3 Guerra Eletrônica (GE) - caracterizada pelo emprego de meios aéreos 
devidamente configurados, como plataformas de guerra eletrônica, em ações 
de medidas de apoio à guerra eletrônica (MAGE), de medidas de ataque 
eletrônico (MAE) e medidas de proteção eletrônica (MPE), apoiando os 
elementos terrestres de GE ou as Op Amv em profundidade. 
 
2.2.8 FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA 
 
2.2.8.1 A Av Ex realiza tarefas desta função de combate ao empregar seus 
meios aéreos em benefício de todas ou parte das forças. São elas: 
 
2.2.8.2 Suprimento Aeromóvel (Sup Amv) - quando meios aéreos da Força 
de Aviação são utilizados, de forma preponderante para o suprimento logístico 
das frações da própria Av Ex ou de tropas da F Spf. 
 
2.2.8.3 Lançamento Aeromóvel (Lanç Amv) - quando se empregam meios 
aéreos da Força de Aviação como plataforma aérea para o lançamento de 
pessoal e/ou material. 
 
2.2.8.4 Evacuação Aeromédica (Ev Aem) - ao empregar meios aéreos de 
uma F He, especialmente preparados, para o transporte de doentes ou feridos 
(baixas) até instalações de saúde que propiciem melhor recuperação e 
tratamento mais adequado. 
 

2.2.8.5 Transporte Aéreo Logístico (Trnp Ae Log) - ao empregar meios 
aéreos no transporte de pessoal ou de material, em situações que não 
configurem emprego em combate, a fim de atender às necessidades logísticas 
das forças militares ou de agências civis, quando determinado, com aeronaves 
de asa fixa ou rotativa. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS 
 
2.3.1 A Av Ex possui as seguintes características operativas principais: 
 
2.3.1.1 Mobilidade - proporcionada pela capacidade dos meios aéreos 
sobrevoarem os obstáculos do terreno. A mobilidade permite, ainda, o 
engajamento e desengajamento das F He de forma extremamente rápida, 
garantindo vantagens nas operações de caráter defensivo. 
 
2.3.1.2 Modularidade - as frações da Av Ex são constituídas em função das 
necessidades de cada operação podendo, inclusive, receber tropas e meios 
que ampliem seu poder de combate e lhes agreguem capacidades. 
 
2.3.1.3 Velocidade - a Av Ex pode colaborar no ritmo da manobra, uma vez 
que conferem grande presteza e agilidade para atuar em qualquer ponto da 
Área de Responsabilidade/Zona de Ação (A Rspnl/Z Aç) da F Sup que emprega 
meios aéreos. 
 
2.3.1.4 Alcance - combinando velocidade e mobilidade, a Av Ex permite ao 
escalão enquadrante projetar seu poder de combate em áreas do TO/A Op com 
rapidez e em distâncias superiores ao de uma força que não possua tais meios. 
 
2.3.1.5 Ação de choque - proporcionada pela precisão e potência do 
armamento das aeronaves, pela coordenação e pela concentração de elevada 
quantidade de meios. 
 
2.3.1.6 Flexibilidade de emprego - a Av Ex pode ser empregada em apoio às 
tropas de diferentes tipos e naturezas, cumprindo uma variada gama de 
tarefas. 
 
2.3.1.7 Sistema de comunicações amplo e flexível - os equipamentos de 
comunicações instalados nas aeronaves permitem o enlace com as tropas de 
superfície, outras aeronaves (inclusive de outras Forças), em diferentes 
alcances, uma vez que operam em diferentes tipos de frequências. 
 
2.3.1.8 Menor controle do terreno - os meios de que dispõem a Av Ex não 
permitem um eficaz controle de uma área na superfície. Isso se dá em função 
das características que essa área pode apresentar, como a cobertura vegetal 
densa que impede (ou dificulta) a observação a partir de uma aeronave. 
 
2.3.2 A Av Ex, quando empregada, proporciona menor controle do terreno, 
porém maior velocidade de progressão no combate se comparada com os 
elementos básicos para a organização das brigadas, que são os batalhões de 
infantaria e os regimentos de cavalaria (Figura 2-3). 
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Fig 2-3 Comparativo de controle do terreno versus velocidade entre elementos 
de Cav, de Inf e de Av Ex 

 
 
2.4 CAPACIDADES E LIMITAÇÕES 
 
2.4.1 Os comandantes devem realizar uma criteriosa análise de risco quando 
do Exame de Situação no tocante ao planejamento para o emprego dos meios 
da Av Ex, considerando as capacidades e limitações operativas das frações da 
Av Ex. 
 
2.4.2 A Av Ex apresenta as seguintes capacidades: 
a) atacar objetivos em profundidade ou em regiões de difícil acesso, 
inquietando, desgastando e provocando o desdobramento prematuro dos 
meios do oponente, de modo a neutralizá-lo ou a retardar o seu movimento; 
b) executar tarefas da atividade de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 
Aquisição de Alvos (IRVA), diuturnamente, antecipando o conhecimento, 
complementando e aumentando a capacidade de atuação e a consciência 
situacional das unidades que atuam nessas áreas; 
c) explorar os efeitos da surpresa no nível tático, atuando sobre o Posto de 
Comando (PC), reservas, instalações logísticas e centros de comando e 
controle (C2) do oponente, obrigando-o a ampliar suas medidas de proteção ou 
a reagir de um modo para o qual não estava preparado; 
d) ampliar a mobilidade das unidades de combate e apoio ao combate da F 
Spf, particularmente das unidades de infantaria do tipo leve, posicionando-as 
no terreno de modo a explorar, com efetividade, as oportunidades surgidas no 
curso das operações; 
e) acelerar o ritmo das operações terrestres, permitindo que as F Spf atinjam, 
em suas respectivas A Rspnl/Z Aç, seus objetivos e linhas no terreno com 
maior rapidez, contando com informações confiáveis sobre os meios do 
oponente; 
f) proporcionar proteção às F Spf, operando isoladamente ou em conjunto com 
outras unidades que atuam na Função de Combate Proteção; 
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g) vigiar extensas áreas, proporcionando economia de forças; 
h) atuar na coordenação e no controle das operações terrestres, como meio de 
ligação de comando, plataforma de C2 ou empregando seus meios de 
comunicações embarcados; 
i) participar e apoiar as operações de Forças Especiais; 
j) apoiar a retirada de meios e a evacuação de pessoal militar e/ou civil, em 
situação de guerra e de não guerra; 
k) proporcionar apoio de transporte de feridos e Ev Aem; 
l) proporcionar apoio de transporte aeromóvel logístico em prol da F Spf e das 
U/frações da Av Ex; 
m) executar tarefas de apoio logístico específico de aviação nas áreas de 
material, pessoal e saúde;  
n) operar durante a noite, com ou sem o uso de OVN (Fig 2-4); e  
o) realizar o voo por instrumentos (quando aeronave e tripulação forem 
homologados), particularmente fora da Zona de Combate (ZC) ou em 
operações de não guerra. 
 
2.4.3 As limitações operativas da Av Ex são: 
a) relativa dependência das condições meteorológicas; 
b) necessidades específicas referentes à sua logística, tais como o elevado 
consumo de suprimento da Classe III (combustíveis, óleos e lubrificantes) 
específico de aviação, o custo de obtenção e manutenção do material de 
aviação (equipamentos, sistemas e itens de suprimento) e a capacitação 
específica do capital humano, necessários para sua execução; 
c) vulnerabilidade aos sistemas de defesa antiaérea, às ações de guerra 
eletrônica e ao fogo das armas portáteis, particularmente durante as operações 
de pouso e decolagem; 
d) dificuldade de recompletamento de material e de pessoal com capacitação 
técnica específica (tripulações, equipes de apoio de solo e apoio logístico); e 
e) possibilidade de fadiga das tripulações, particularmente nas operações 
noturnas (em especial com o uso de OVN) e de duração prolongada. 
 

 
Fig 2-4 Voo noturno com o uso de OVN 
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2.5 BASES DE ORGANIZAÇÃO 
 
2.5.1 A Av Ex é organizada de forma modular, flexível e capaz de evoluir para 
atender às situações de emprego que se configurem em tempo de paz, crise ou 
conflito armado, em diferentes áreas e cenários, respeitando sempre o 
emprego por fração constituída. 
 
2.5.2 Em tempo de paz, o Comando de Operações Terrestres (CO Ter) é o 
órgão responsável pelo planejamento do emprego das OM que compõem o 
Comando de Aviação do Exército (CAvEx), sendo, ainda, o responsável pelo 
gerenciamento do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos do Exército (SIPPAAerEx). O emprego dos Batalhões de Aviação 
do Exército (B Av Ex), subordinados aos Comandos Militares de Área (C Mil A), 
é de responsabilidade destes. 
 
2.5.3 A Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx) é o órgão de 
apoio setorial responsável pelo planejamento, controle e execução das 
atividades e tarefas do suporte logístico do material específico da Av Ex. A 
DMAvEx mantém um canal técnico com o Batalhão de Manutenção e 
Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt Sup Av Ex) e com os B Av Ex 
diretamente subordinados aos C Mil A (uma vez que estes podem executar 
atividades de manutenção diferentes daquelas realizadas pelos demais B Av 
Ex). 
 
2.5.4 O CAvEx é um grande comando, constituído desde o tempo de paz, 
incumbido da geração de capacidades e da padronização de procedimentos 
das tripulações das aeronaves e dos operadores de SARP do Exército 
enquadrados nas categorias 3 e superiores. As OM Av Ex, diretamente 
subordinadas aos C Mil A, mantêm ligação técnica com o CAvEx para fins de 
padronização de procedimentos e outras atividades específicas. 
 
2.5.5 Nas operações em situação de paz, em função do volume dos meios da 
Av Ex empregados, o CAvEx é o grande comando que coordena o emprego 
desses meios no âmbito da F Ter. Em operações em situação de guerra, 
também em função do volume de meios da Av Ex empregados, pode ser 
ativado o comando da Brigada de Aviação (Bda Av Ex); neste caso, o CAvEx 
permanece com suas atribuições de tempo de paz, listadas no item anterior.  
 
2.5.6 Em qualquer situação, quer de paz ou de guerra, um B Av Ex (quer seja 
subordinado ao CAvEx ou a um C Mil A) pode ser reforçado em meios (pessoal 
e/ou material) por outro B Av Ex. O Btl Mnt Sup Av Ex também pode apoiar com 
meios todos os B Av Ex. Quando essa movimentação de meios acontecer entre 
as OM subordinadas ao CAvEx e aquelas subordinadas aos C Mil A, isso 
ocorre sob a coordenação do CO Ter com o(s) C Mil A envolvidos. 
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2.5.7 Com o objetivo de minimizar suas limitações, a Av Ex pode receber, para 
o cumprimento de suas tarefas, outros elementos em apoio, tais como: 
a) Inf e/ou de Cav; 
b) Art Cmp (morteiros) e AAe; 
c) Eng; 
d) Com e GE; e 
e) Intlg. 
 
 
2.6 SITUAÇÕES DE COMANDO 
 
2.6.1 Os elementos de emprego da Av Ex são destacados para atuar em 
proveito de um escalão da F Ter, mantendo com este uma situação de 
comando. Normalmente, esses elementos podem operar subordinados 
diretamente a um escalão de comando da própria Av Ex, bem como 
destacados a um escalão da F Spf. 
 
2.6.2 A situação de subordinação é decorrente do exame de situação do 
escalão enquadrante, o qual considera que os elementos da Av Ex recebem a 
missão pela finalidade. 
 
2.6.3 O emprego descentralizado da Av Ex deve permitir que a F He possa ser 
empregada na plenitude de suas capacidades, salvo se houver previsão futura 
de emprego que desaconselhe essa linha de ação. 
 
2.6.4 A centralização das tropas da Av Ex, sob o comando do CAvEx ou da Bda 
Av Ex, permite modificar com rapidez e oportunidade a organização para o 
combate, o dispositivo ou a direção de atuação das frações. 
 
2.6.5 Meios da Av Ex também podem ser passados ao comando conjunto para 
constituírem Forças-Tarefas conjuntas, normalmente com elementos de Forças 
Especiais. 
2.6.6 Os vetores aéreos, quando destacados a um elemento de emprego da F 
Spf, poderão atuar nas seguintes situações de comando: reforço, integração, 
controle operativo ou comando operativo. 
 
2.6.6.1 REFORÇO: a tropa da AV Ex em reforço passa, temporariamente, à 
subordinação de uma organização militar de constituição fixa, a fim de prestar-
lhe determinado apoio. Nesta situação, a força que recebe o reforço passa a ter 
a autoridade para estabelecer sua organização e definir seu preparo, seu 
emprego tático e o apoio logístico comum, sendo a logística específica de 
aviação executada por organização logística da Av Ex. 
 
2.6.6.2 INTEGRAÇÃO: é a situação de comando que ocorre quando uma 
tropa da Av Ex é colocada, temporariamente, em uma organização de 
constituição variável. São observadas as mesmas considerações, relativas 
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à responsabilidade pelo emprego tático e apoio logístico, descritas na 
situação de reforço. 
 
2.6.6.3 CONTROLE OPERATIVO: é a situação em que uma F Spf recebe uma 
tropa da Av Ex para emprego em missões ou tarefas específicas e limitadas, de 
modo a capacitá-la ao cumprimento de sua missão. O comandante da força 
que recebe esses elementos não pode empregá-los separadamente nem lhes 
atribuir missões diferentes daquelas que motivaram essa situação de comando. 
O apoio logístico comum é prestado sob a forma de apoio ao conjunto. A 
logística específica para operação dos vetores aéreos continua sob 
responsabilidade da Av Ex. Normalmente, essas tropas revertem à U Ae tão 
logo a tarefa para a qual foram designados seja concluída. 
 
2.6.6.4 COMANDO OPERATIVO: é a situação em que o Cmt de uma F Spf que 
recebe uma tropa Av Ex tem a autoridade para estabelecer a composição das 
Forças que lhe foram subordinadas, atribuir missões e objetivos, além de 
orientar e coordenar as operações. Normalmente, não inclui autoridade quanto 
aos assuntos de administração, à estrutura organizacional interna, à instrução 
e ao adestramento das unidades Av Ex, exceto se for solicitado assistência 
nesses assuntos.  
 
2.6.7 Normalmente, a subordinação direta da AV Ex aos elementos de emprego 
da F Spf é realizada na forma de controle operativo, o que permite a rápida 
rearticulação dos meios, na busca de preservar a atuação sinérgica dos 
vetores aéreos.  
 
2.6.8 Nas situações de reforço ou integração há a necessidade de se 
considerar um prazo mínimo de emprego, tanto para a força encarregada da 
manobra terrestre quanto para os elementos Av Ex, particularmente quanto aos 
desdobramentos dos meios aéreos e aos encargos logísticos. 
 
2.6.9 O emprego de Elementos de Av Ex ou Oficiais de Ligação da Av Ex (O Lig 
Av Ex) é imprescindível, de forma a permitir o assessoramento preciso e 
oportuno ao escalão enquadrante sobre o emprego da Av Ex, durante o 
planejamento dos seus Estados-Maiores e durante o acompanhamento das 
ações nos seus Centros de Operações ou PC. 
 
 
2.7 ELEMENTO DE LIGAÇÃO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 
2.7.1 O Elemento de Ligação da Av Ex (Elm Lig Av Ex) é uma equipe 
designada pela Av Ex para integrar o Estado-Maior da F Spf que emprega 

meios aéreos da Av Ex, atuando nas diferentes células funcionais, sendo 

responsável por planejar e coordenar o emprego desses meios, em 
coordenação com o E3. No escalão Unidade, essas atividades podem ser 
desempenhadas pelo O Lig Av Ex. 
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2.7.2 O Elm Lig Av Ex/O Lig Av Ex é responsável pelas seguintes atribuições: 
a) assessorar o Cmt da F Sup quanto ao emprego dos meios aéreos da Av Ex, 
podendo prestar assessoria especializada quanto ao emprego de outros meios 
aéreos; 
b) exercer a supervisão das operações da Av Ex no âmbito da força; 
c) integrar a Célula Funcional de Movimento e Manobra e participar das demais 
Células, conforme a necessidade; 
d) atuar na coordenação e controle do espaço aéreo, em ligação com a Força 
Aérea Componente (FAC) ou com o órgão da Força Aérea (F Ae) encarregado 
dessa atividade, no TO/A Op; 
e) agilizar as ligações de Estado-Maior com as U Ae subordinadas; 
f) participar das reuniões de seleção e priorização de alvos; e 
g) outras atribuições inerentes ao emprego da Av Ex, no contexto da manobra 
terrestre. 
 
2.7.3 Um O Lig Av Ex, que tem as mesmas atribuições do Elm Lig Av Ex, é 
designado quando as operações requeiram o emprego de meios aéreos com 
pequeno efetivo e o Centro de Operações/PC não demande a permanência de 
um assessor de Aviação com disponibilidade diuturna. 
 
 
2.8 COMANDO E CONTROLE 
 
2.8.1 O Ciclo de Comando e Controle (C

2
) no contexto do emprego da Av Ex 

ocorre de maneira ininterrupta. 
 
2.8.2 Cabe à Companhia de Comunicações de Aviação do Exército (Cia Com 
Av Ex) a responsabilidade pelas ligações entre o Centro de C² do Comandante 
do CAvEx/Bda Av Ex e os Centros de C

2
 subordinados. 

 
2.8.3 As ligações com as U Ae, com o Btl Mnt Sup Av Ex e com os Elm Av Ex 
nos diversos escalões apoiam-se em meios de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) similares aos de uma GU. 
 
2.8.4 Enlaces adicionais poderão surgir em virtude do tipo de operação 
desenvolvida, principalmente quando em operações conjuntas e em ambiente 
interagências, tais como: 
a) com unidades operativas da Força Aérea Brasileira (FAB) e/ou da Marinha 
do Brasil (MB); 
b) com os elementos de controle do espaço aéreo; 
c) com os elementos de emprego da F Spf; e 
d) com agências governamentais ou não. 
 
2.8.5 O emprego de módulos operacionais de C² fornece a flexibilidade e a 
elasticidade requeridas pela Av Ex em suas operações. 
 



EB70-MC-10.204 

 

2-13 

2.8.6 A fim de elevar a consciência situacional e proporcionar melhor 
coordenação no planejamento das operações da Av Ex, deve ser utilizada, 
sempre que possível, uma plataforma informatizada de planejamento de 
missão aérea. 
 
2.8.7 Essa plataforma deve ter a capacidade de processar cada missão aérea 
planejada (trajeto, tempo de deslocamento, autonomia etc.), acusar o conflito 
de missões aéreas, identificar medidas de coordenação e controle, pontos de 
interesse, pontos de risco (obstáculos) e as tropas presentes na área de 
operações. 
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CAPÍTULO III 
 

A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO NAS OPERAÇÕES BÁSICAS 
 
 
 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
3.1.1 O emprego da Força Terrestre nas operações no amplo espectro dos 
conflitos caracteriza-se pela combinação, simultânea ou sucessiva, de 
operações em atitude ofensiva, defensiva e de cooperação e coordenação com 
agências. 
 
3.1.2 As operações terrestres ocorrem, normalmente, em campos de batalha não 
lineares, com ênfase na destruição da força inimiga em detrimento da conquista 
do terreno. As ações acontecem em profundidade, com velocidade e de forma 
continuada, priorizando as manobras envolventes e desbordantes contra os 
flancos ou à retaguarda do inimigo, o que proporciona o surgimento de grandes 
oportunidades para o emprego da Av Ex. 
 
3.1.3 A Av Ex, como elemento de combate (de emprego específico), combina 
fogo e movimento a fim de cerrar sobre o inimigo. Preferencialmente organizada 
de forma modular, a F He integra-se com os demais elementos de combate 
buscando a sincronização das ações e a sinergia interarmas, potencializando o 
poder de combate da F Ter (Fig 3-1). 
 

 
Fig 3-1 Helicóptero de emprego geral em uma zona de embarque 

 
3.1.4 A Av Ex permite à F Spf a condução de ações de fogo, movimento e 
inteligência a partir do espaço aéreo próximo do solo. Confere ao comandante a 
possibilidade de variar, de forma rápida, seus esforços e o ritmo da ação, 
proporcionando a surpresa ao inimigo. Particularmente adaptada às ações 
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flexíveis, as formações de helicópteros permitem ganhar e manter a iniciativa 
das operações, com risco reduzido de fixação pelo inimigo. 
 
3.1.5 Unidades leves e versáteis, como as tropas aeromóveis, ganham 
importância ao compor FT Amv, uma vez que proporcionam a qualquer uma das 
operações básicas elementos como rapidez, possibilidade de ação oportuna e 
decisiva, além de suporte logístico e apoios, os mais variáveis possíveis. 
 
3.1.6 A partir de uma estrutura básica mínima (SU He), a Av Ex pode receber 
módulos que ampliem seu poder de combate ou lhe agreguem capacidades. 
Preferencialmente em controle operativo, e com a capacidade de serem 
transportadas prontamente em uma única leva, as seguintes tropas exemplificam 
essa organização: 
a) infantaria - aumenta a capacidade de controle do terreno e de proteção de 
estruturas em solo, como os Postos de Ressuprimento Avançados (PRA); 
b) tropas anticarro - aumentam o poder de fogo da F He, principalmente contra 
um inimigo blindado; 
c) cavalaria - complementa as missões de Rec e Seg Amv em solo; 
d) artilharia - reforçam a capacidade de Ap F, com Mrt P, em coordenação com 
Aeronave de Reconhecimento e Ataque; 
e) engenharia - realiza o lançamento de obstáculos terrestres; e 
f) equipes de comunicações - instalam postos retransmissores ou de GE. 
 
3.1.7 Em função da combinação de atitudes ofensivas e defensivas exigidas e 
da necessidade tática da F Spf, a estrutura da F He deve adaptar-se à tropa. Os 
elementos de reconhecimento e ataque (Rec Atq) podem compor frações de 
helicóptero mistas para garantir adequado fogo e movimento, enquanto os de 
emprego geral serão organizados de forma a oferecer o transporte compatível 
com a integridade tática da tropa. 

 

3.1.8 A F He pode receber a missão de realizar ações autônomas de combate 
em um quadro da manobra onde seja desejável maior rapidez e flexibilidade, 
não sendo o controle do terreno essencial para o estado final desejado (EFD). 
Dessa forma, o engajamento dessa força não está necessariamente ligado à 
presença de forças em solo. Em tais situações, a qualidade das informações de 
inteligência tem grande influência na eficácia do emprego das aeronaves. A 
confirmação de alvos e de objetivos garante ações rápidas e diretas sobre a 
força oponente. 
 
3.1.9 Com frequência, as operações básicas são realizadas em áreas 
humanizadas. Nesses ambientes, a Av Ex, quando dotada de armamentos de 
precisão (como canhões móveis, mísseis e foguetes guiados), disponibiliza ao 
comandante a possibilidade de realizar ataques com letalidade seletiva, 
diminuindo os danos colaterais. 
 



EB70-MC-10.204 

 

3-3 

3.2 OPERAÇÕES OFENSIVAS 
 
3.2.1 As operações ofensivas (Op Ofs) são operações terrestres agressivas nas 
quais predominam o movimento, a manobra e a iniciativa. A finalidade é cerrar 
sobre o inimigo, concentrar um poder de combate superior, no local e no 
momento decisivos, e aplicá-lo para destruir as forças oponentes por meio do 
fogo, do movimento e da ação de choque. Neste tipo de operação, depois de 
obtido o sucesso, passa-se ao aproveitamento do êxito ou à perseguição. 
 
3.2.2 O emprego da F Av confere efeito multiplicador ao poder de combate 
terrestre, ampliando a capacidade operacional da F Ter nas operações 
ofensivas. As aeronaves podem ser empregadas para apoiar ações sobre 
objetivos compensadores e fundamentais para a consecução da manobra, em 
virtude da maior mobilidade, velocidade e flexibilidade proporcionadas. 
 
3.2.3 A aeromobilidade garante ao comando a possibilidade de intervenção 
oportuna em qualquer fase e tipo de operação ofensiva, pela projeção do poder 
de combate a grandes distâncias. A aplicação de fogos, infiltrações e incursões 
em profundidade desequilibram todo o dispositivo inimigo, forçando-o a lutar em 
mais de uma direção, além de forçá-lo a conservar sua reserva face às ameaças 
em sua retaguarda. 
 
3.2.4 A Av Ex pode ser engajada durante todos os tipos de operações ofensivas 
realizando missões de: 
a) Transporte aeromóvel (Trnp Amv), para deslocar reservas ou nas ações de 
substituição em posição e junção; 
b) Inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos (IRVAA), para 
localizar as forças do oponente o mais à frente possível e antes do contato com 
as tropas amigas, além de obter dados precisos sobre a região de operações; 
c) Atq Amv às zonas de reunião (Z Reu), aos PC e às áreas de concentração de 
reservas, de meios de apoio de fogo e recursos logísticos do oponente, visando 
a destruir ou neutralizar instalações importantes para o sistema de defesa do 
inimigo; ainda, ataques nos flancos ou na retaguarda das forças do oponente 
que estejam em deslocamento, desgastando-as e retardando seu movimento 
antes que atinjam contato com o grosso das forças amigas; 
d) Apoio de fogo de aviação (Ap F Av) para, por exemplo, possibilitar o 
retraimento de uma força engajada no combate ou desorganizar um contra-
ataque inimigo. Provido por frações de Atq da Av Ex, o Ap F Av aumenta o poder 
relativo de combate de tropas em regiões onde o emprego de outros meios de 
apoio de fogo (Ap F) seja inviável ou insuficiente; 
e) Segurança aeromóvel, entre escalões que progridem em diferentes eixos, 
separados por longas distâncias; 
f) Condução e observação de tiro, particularmente para apoiar os elementos que 
operam afastados do grosso das forças amigas; 
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g) Comando e controle, utilizando aeronaves como PC aéreo, com o objetivo de 
facilitar as ligações de comando e o controle de operações em largas frentes ou 
em áreas não contíguas; 
h) Transporte aeromóvel, particularmente, do suprimento em proveito das forças 
que operem com grande velocidade e com eixos alongados, como nas 
manobras de desbordamento e de envolvimento e, no caso das forças de cerco, 
na Perseguição; e 
i) Ev Aem e transporte de feridos a partir do local onde se deram as baixas, até a 
instalação de saúde indicada pela triagem, desde que observadas as exigências 
de equipamentos a bordo das aeronaves para este tipo de missão e as 
condições de segurança não comprometam a integridade das tripulações. Pode 
ser ainda empregada para o Trnp Amv de feridos entre as instalações de saúde, 
conforme a necessidade. 
 
3.2.5 MARCHA PARA O COMBATE 
 
3.2.5.1 Neste tipo de Op Ofs, em que se busca o contato com o inimigo para 
garantir a iniciativa das ações e a vantagem sobre o oponente, a F He contribui 
para: 
a) obter dados sobre o inimigo e a região de operações; 
b) conquistar acidentes capitais que garantam o movimento da força que realiza 
a marcha para o combate; e 
c) conquistar acidentes capitais que permitam ou facilitem a missão das forças 
de segurança (F Seg) que atuam na frente e nos flancos do movimento do 
grosso. 
 
3.2.5.2 A atuação das F Av ou FT Amv pode desequilibrar o poder relativo de 
combate entre as forças envolvidas. Assim, elas executam as seguintes 
missões: 
a) Ataque aeromóvel nos flancos ou na retaguarda do inimigo que, após o 
contato, retarda o movimento do grosso e de suas F Seg (Fig 3-2); 
b) Reconhecimento aeromóvel para obter dados sobre o inimigo e região de 
operações quando participando da força de cobertura (F Cob), nos espaços 
vazios existentes entre o grosso e a sua força de proteção e nos vazios entre as 
forças de segurança; 
c) Segurança aeromóvel, participando da composição das F Seg, 
particularmente nas ações de cobertura, ou como elemento de vigilância entre 
escalões que progridem em direções táticas de atuação diferentes; 
d) Assalto aeromóvel para conquistar e manter acidentes capitais importantes 
para a manutenção do movimento do grosso e de suas F Seg; 
e) Comando e controle visando a controlar o movimento entre as colunas de 
marcha do grosso; 
f) Transporte aeromóvel, deslocando reservas para atuar em proveito das F Seg; 
g) Observação de tiro quando estabelecido o contato, particularmente para 
apoiar os elementos que operam afastados do grosso; 
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h) Observação aérea empregando meios da F Av para obtenção de dados sobre 
o inimigo e a região de operações; 
i) Apoio de fogo de aviação nos casos em que a F Seg estabelecer contato com 
o inimigo em regiões onde o emprego de outros meios de Ap F seja inviável ou 
insuficiente; e 
j) Apoio logístico, como o suprimento aeromóvel, a evacuação aeromédica e o 
transporte aeromóvel logístico, em apoio às tropas mais afastadas do grosso. 
 
 

 
Fig 3-2 Aeronave de reconhecimento e ataque em Operações Ofensivas (Op Ofs) 

 
3.2.5.3 Deve-se considerar o risco deste tipo de operação devido ao 
desconhecimento da situação inimiga e a complexidade da manutenção do 
apoio. Para mitigar essas ameaças a Av Ex deve: 
a) maximizar o emprego de SARP à frente para prover tempo e espaço para 
manobra; 
b) planejar Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo (MCCEA) não 
somente para as áreas de operações de cada U Ae, mas também para áreas de 
operações adjacentes, com o objetivo de coordenar e evitar conflitos entre o 
fogo e manobra; 
c) ficar em condições de realizar Atq Amv em toda a profundidade da Z Aç; 
d) empregar retransmissores e PC Aéreo para manter as comunicações em 
grandes distâncias; 
e) posicionar postos de ressuprimento avançados (PRA), zonas de reunião e 
áreas de espera à frente, para ter a capacidade de realizar mudanças rápidas no 
combate, quando o contato com o inimigo for estabelecido; e 
f) usar a velocidade e a iniciativa para desenvolver e esclarecer a situação ao 
realizar contato. 
 
3.2.6 RECONHECIMENTO EM FORÇA 
 
3.2.6.1 Durante a execução deste tipo de Op Ofs, que visa a revelar e testar o 
dispositivo e o valor do inimigo, ou obter outros dados de interesse para o 
planejamento e a execução das operações, deve ser evitada a perda da 
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iniciativa das ações ou o engajamento decisivo no combate. Devem, também, 
serem mantidas as condições para explorar o êxito da ação, aproveitando 
qualquer vulnerabilidade do inimigo. 
 
3.2.6.2 No reconhecimento em força, a F Av ou FT Amv, normalmente, são 
empregadas realizando missões de: 
a) Ataque aeromóvel para possibilitar o retraimento de uma força engajada no 
combate ou desorganizar um contra-ataque inimigo; 
b) Exfiltração aeromóvel para resgatar forças sujeitas ao isolamento provocado 
pelo inimigo; 
c) Transporte aeromóvel para mover frações da F Spf, de acordo com o 
levantamento do dispositivo inimigo, garantindo ações potentes, em pontos 
selecionados da frente; 
d) Apoio de fogo de aviação para destruir ou neutralizar alvos que ameacem 
frações da F Spf em regiões onde o emprego de outros meios de Ap F seja 
inviável ou insuficiente; 
e) Observação aérea para obter dados sobre o inimigo; 
f) Observação e condução de tiro para proporcionar eficácia aos fogos das 
armas de tiro curvo; 
g) Reconhecimento aeromóvel para buscar informações em situações que 
exijam rapidez e flexibilidade, buscando revelar pontos fracos do dispositivo 
inimigo; 
h) Segurança aeromóvel para vigiar setores da frente onde o contato com o 
inimigo não foi obtido; 
i) Comando e controle para permitir ao comando a coordenação das ações, a 
partir das plataformas aéreas; 
j) Guerra eletrônica para acelerar o levantamento de posições e equipamentos 
inimigos, servindo de plataforma para os MAGE; e 
k) Apoio logístico, como o suprimento aeromóvel, a evacuação aeromédica e o 
transporte aeromóvel logístico, em apoio às tropas mais afastadas do eixo 
principal. 
 
3.2.7 ATAQUE 
 
3.2.7.1 A finalidade do ataque é destruir ou neutralizar o inimigo. À medida que 
este se organiza em uma posição defensiva, fica menos viável o emprego de 
forças aeromóveis nas áreas fortemente defendidas, especialmente devido à 
exposição dos helicópteros ao sistema de vigilância e ao fogo coordenado e 
integrado das forças inimigas, particularmente dos sistemas de defesa antiaérea. 
O estudo detalhado do inimigo e a avaliação do poder relativo de combate é que 
determinarão a exequibilidade da realização de uma operação aeromóvel. 
 
3.2.7.2 No ataque, a F Av ou FT Amv podem ser empregadas para a conquista 
de acidentes capitais localizados nos flancos ou na retaguarda do dispositivo 
inimigo, principalmente durante a noite, com as seguintes finalidades: 
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a) facilitar ou permitir o prosseguimento das forças amigas; 
b) isolar a região do terreno de interesse para a manobra; 
c) manter ou destruir instalações vitais; 
d) impedir ou dificultar o retraimento de forças inimigas; e 
e) bloquear o movimento de reservas ou reforços inimigos. 
 
3.2.7.3 Neste tipo de Op Ofs, a F Av ou FT Amv são normalmente empregadas 
executando: 
a) Ataque aeromóvel para destruir ou neutralizar forças inimigas que tentam 
manobrar, reforçar ou retrair, incluindo suas reservas; para desorganizar os 
contra-ataques inimigos; e para contribuir com a criação ou reestabelecimento 
de Poder Relativo de Combate (PRC) favorável à manutenção da impulsão do 
ataque da F Spf, isolando ou destruindo parte das unidades inimigas; 
b) Segurança aeromóvel em parte da Z Aç, em proveito do movimento da força 
de desbordamento ou de envolvimento; 
c) Assalto aeromóvel para conquistar objetivos à retaguarda ou nos flancos da 
posição defensiva do inimigo, com a finalidade de acelerar a destruição deste, 
impedindo seu retraimento ou bloqueando suas reservas; 
d) Incursão e/ou infiltração aeromóvel para neutralizar ou destruir instalações 
importantes para o sistema de defesa do inimigo; 
e) Apoio de fogo de aviação para destruir ou neutralizar alvos que ameacem 
frações da F Spf em regiões onde o emprego de outros meios de Ap F seja 
inviável ou insuficiente; 
f) Observação e condução do tiro para conduzir os fogos das armas de tiro 
curvo, principalmente nas ações de contorno das posições inimigas; 
g) Comando e controle em proveito das forças que realizam o ataque, 
particularmente, nos desbordamentos e nos envolvimentos; 
h) Transporte aeromóvel para movimentar, oportunamente, reservas e outras 
forças que serão empregadas no ataque; e 
i) Apoio logístico como o suprimento aeromóvel, a evacuação aeromédica e o 
transporte aéreo logístico em proveito das forças de tropas afastadas dos 
principais eixos de suprimento. 
 
3.2.8 APROVEITAMENTO DO ÊXITO 
 
3.2.8.1 Realizado na sequência de um ataque bem-sucedido, o aproveitamento 
do êxito é caracterizado por um avanço contínuo e rápido das forças amigas. 
Tem 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. 
 
3.2.8.2 Nesse contexto, este tipo de Op Ofs favorece o emprego de forças 
dotadas de extrema mobilidade, como é o caso da F Av ou FT Amv, que 
geralmente são empregadas com as seguintes finalidades: 
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a) conquistar e manter objetivos profundos na retaguarda do inimigo, a fim de 
garantir o avanço da força de aproveitamento do êxito, e interromper as vias de 
retirada (Rda) inimiga; 
b) atuar sobre os flancos de uma posição de retardamento inimiga que venha 
obtendo sucesso sobre a força de aproveitamento do êxito; 
c) bloquear o movimento de reforços inimigos para dentro da área de interesse 
da operação; 
d) obter dados sobre o inimigo e o terreno; 
e) proteger área ou instalações vitais em território hostil; e 
f) neutralizar ou destruir os meios de apoio de fogo, postos de comando, centros 
de comunicações ou instalações logísticas do inimigo. 
 
3.2.8.3 Uma F Av ou FT Amv, durante uma operação de aproveitamento do êxito, 
pode executar as seguintes missões: 
a) Assalto aeromóvel para conquistar e manter objetivos profundos à retaguarda 
do inimigo, com a finalidade de interditar seus itinerários de retirada, impedir o 
recebimento de reforços ou interromper seu eixo de suprimento; 
b) Ataque aeromóvel visando à neutralização ou à desorganização das forças 
inimigas que impedem ou dificultam o prosseguimento das ações da força de 
aproveitamento do êxito; 
c) Segurança aeromóvel visando à vigilância dos flancos das forças empregadas 
no aproveitamento do êxito; 
d) Reconhecimento aeromóvel com a finalidade de obter dados, o mais rápido 
possível, sobre o terreno, os eixos de progressão, as atividades e o valor do 
inimigo; 
e) Incursão e/ou infiltração aeromóvel para neutralizar ou destruir os meios de 
apoio de fogo, os centros de comunicações, os postos de comando ou as 
instalações logísticas inimigas; 
f) Apoio de fogo de aviação para destruir ou neutralizar alvos que ameacem 
frações da F Spf em regiões onde o emprego de outros meios de apoio de fogo 
(Ap F) seja inviável ou insuficiente; 
g) Comando e controle em proveito das forças envolvidas na ação; 
h) Transporte aeromóvel em proveito da força de aproveitamento do êxito; e 
i) Apoio logístico, como o suprimento aeromóvel e a evacuação aeromédica. 
 
3.2.9 PERSEGUIÇÃO 
 
3.2.9.1 A perseguição é o tipo de Op Ofs destinada a cercar e destruir uma força 
inimiga que tenta fugir. 
 
3.2.9.2 As forças aeromóveis devem ser empregadas, ao máximo, como parte 
da força de cerco, particularmente em função de sua mobilidade e velocidade.  
 
3.2.9.3 Nesse tipo de Op Ofs, as F Av ou FT Amv podem ser empregadas 
realizando: 
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a) Ataque aeromóvel contra as forças inimigas perseguidas ou contra aquelas 
que se dirijam para a região de operações; 
b) Assalto aeromóvel para conquistar acidentes importantes do terreno que 
garantam a progressão da força de cerco e objetivos que permitam bloquear a 
retirada do inimigo (Fig 3-3); 
c) Apoio de fogo de aviação para destruir ou neutralizar alvos que ameacem 
frações da F Spf em regiões onde o emprego de outros meios de apoio de fogo 
(Ap F) seja inviável ou insuficiente; 
d) Reconhecimento aeromóvel, principalmente em proveito da força de cerco; 
e) Segurança aeromóvel com a finalidade de vigiar os flancos das forças 
empregadas na pressão direta e no cerco; 
f) Incursão e/ou infiltração aeromóvel para neutralizar ou destruir os meios de 
apoio de fogo, centros de comunicações, postos de comando e instalações 
logísticas inimigas; 
g) Comando e controle entre as forças envolvidas na ação; 
h) Transporte aeromóvel, particularmente da reserva da força de cerco; e 
i) Apoio logístico como o suprimento aeromóvel, a evacuação aeromédica e o 
transporte aeromóvel logístico em proveito das forças empregadas, 
particularmente, da força de cerco. 
 

 
Fig 3-3 Aproximação para a realização de um Assalto Aeromóvel 

 
3.2.10 OUTRAS AÇÕES NA OFENSIVA 
 
3.2.10.1 Durante a execução de operações ofensivas, e nas fases de transição 
entre estas, é comum a realização de outras ações que não caracterizam 
necessariamente formas de manobra ou tipos de operações ofensivas. 
 
3.2.10.2 Combate de Encontro 
 
3.2.10.2.1 No combate de encontro, cuja possibilidade deve ser sempre prevista, 
a F He pode ser empregada na realização do Ap F Av. Enquanto a F Spf ainda 
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não desdobrada engaja-se com uma força inimiga sobre a qual não tem muitas 
informações, as Aeronaves de Rec/Atq realizam fogos e esclarecem a situação. 
 
3.2.10.2.2 Os ataques aproximados e de oportunidade devem ser 
constantemente treinados para que sejam eficazes e não haja risco de fratricídio. 
 
3.2.10.3 Incursão 
 
3.2.10.3.1 A entrada rápida em área controlada pelo inimigo, contra objetivos 
específicos importantes, é uma das principais ações potencializadas pelo 
emprego da Av Ex. Normalmente em pequena escala, a F He realiza uma 
Incursão Aeromóvel e consegue se manter em sigilo, operando prioritariamente 
à noite com a utilização de OVN. 
 
3.2.10.4 Conquista de áreas edificadas ou para o controle de localidades 
 
3.2.10.4.1 Nessas operações, os meios da Av Ex podem ser empregados nas 
três fases da ação propriamente dita (isolamento da localidade, conquista de 
área de apoio e investimento). As frações da U Ae empregadas podem executar 
a maioria das missões cumpridas na ofensiva, obedecendo, no entanto, às 
restrições impostas pela presença da população civil e pelo aumento do risco de 
emboscadas e ações diversas contra as aeronaves. 
 
 
3.3 OPERAÇÕES DEFENSIVAS 
 
3.3.1 A defesa é uma postura temporária adotada por uma força e serve como 
recurso para criar condições adequadas para passar à ofensiva, com vistas à 
obtenção dos resultados decisivos desejados. 
 
3.3.2 A capacidade de deslocar-se rapidamente no campo de batalha, 
independentemente das restrições do terreno, e a vocação ofensiva das tropas 
aeromóveis constituem um importante recurso de que dispõe o comandante 
terrestre em uma operação defensiva. As F Av ou FT Amv vêm atender aos 
fundamentos defensivos da flexibilidade e do máximo emprego da ação 
ofensiva. 
 
3.3.3 Por suas características, as F Av ou FT Amv encontram emprego mais 
adequado no movimento retrógrado, mas também podem atuar na defesa em 
posição, dinamizando as ações de defesa. 
 
3.3.4 Nas operações defensivas, a AV Ex pode realizar as seguintes missões: 
a) IRVAA, para levantar as forças do oponente que se aproximam de nossas 
posições defensivas (P Def) e, ao mesmo tempo, impedir que façam uso da 
surpresa ou das operações de dissimulação contra nossas tropas; 



EB70-MC-10.204 

 

3-11 

b) Segurança aeromóvel, particularmente em face de uma possível manobra de 
flanco do oponente ou atuando como F Seg ou como Força de Vigilância; 
c) Ataque aeromóvel, no contexto de uma defesa móvel, ou no retraimento de 
forças amigas em um movimento retrógrado (Mvt Rtg), ou, ainda, na 
neutralização de forças do oponente que se encontrem em Z Reu, PC, áreas de 
concentração de meios de Ap F e recursos logísticos; 
d) Apoio de fogo de aviação às unidades que ocupam posições de retardamento 
ou P Def, sobretudo em situações nas quais outros meios de Ap F não tenham 
capacidade de acompanhar o movimento da tropa ou não possam proporcionar 
o volume de fogo suficiente para garantir o sucesso da ação; ainda, para destruir 
ou neutralizar ameaças inesperadas, que possam interferir na ação retardadora 
ou na P Def de forças amigas; 
e) Observação e condução do tiro, para maximizar os efeitos dos fogos das 
armas de tiro curvo; 
f) Incursão, infiltração e exfiltração, particularmente de elementos de Forças 
Especiais com a missão de atuar na área de retaguarda da força oponente; 
g) Transporte aeromóvel, por ocasião do Mvt Rtg, por exemplo, para agilizar o 
movimento da F Spf entre as sucessivas posições de retardamento, em ações 
de segurança, ou, ainda, transportando tropas de engenharia que realizam 
lançamento de obstáculos; e 
h) Evacuação aeromédica e transporte de feridos a partir das P Def ou outro 
local determinado para a extração do ferido, observadas as exigências de 
equipamentos a bordo das aeronaves e a segurança das tripulações. 
 
3.3.5 O emprego prioritário da Av Ex se dá à frente da área de segurança e nos 
flancos do dispositivo. Ela baliza e retarda o avanço inimigo até a área de 
segurança, participando ou realizando tarefas relativas às funções de combate 
movimento e manobra, fogos, inteligência e proteção, em atuação sinérgica com 
os elementos de combate e de apoio ao combate. 
 
3.3.6 A área de defesa avançada (ADA), por possuir um caráter eminentemente 
estático, intenso volume de fogos indiretos e profunda utilização do terreno pela 
F Spf, desfavorece o pleno emprego das capacidades da Av Ex. 
 
3.3.7 De forma geral, a Av Ex, inserida no contexto das operações defensivas, 
deve ter seus meios empregados de forma seletiva, buscando sempre efeitos 
significativos. O exame de situação deve considerar a preservação desse 
elemento de combate, garantindo importantes vantagens por ocasião da 
passagem para a ofensiva. 
 
3.3.8 DEFESA EM POSIÇÃO 
 
3.3.8.1 Na defesa em posição, uma força procura se contrapor à força inimiga 
atacante em uma área organizada em largura e profundidade, ocupada, total ou 
parcialmente, por todos os meios disponíveis. 
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3.3.8.2 As F Av ou FT Amv, aproveitando-se de sua flexibilidade e extrema 
mobilidade, podem participar das ações, tanto na área de segurança quanto na 
área de defesa avançada, atuando como elementos dinâmicos da defesa. 
 
3.3.8.3 Participando das F Seg, as F He ou FT Amv estão aptas a integrar as 
forças de cobertura (F Cob) e os postos avançados gerais (PAG), situação em 
que podem realizar missões de: 
a) Reconhecimento aeromóvel, a fim de obter dados sobre o inimigo; 
b) Segurança aeromóvel, particularmente nos flancos, para fazer frente a uma 
possível manobra de flanco por parte do inimigo; 
c) Ataque aeromóvel para facilitar o retraimento das F Seg; 
d) Exfiltração aeromóvel, particularmente daqueles elementos que permanecem 
atrás das forças inimigas que progridem; 
e) Apoio de fogo de aviação para destruir ou neutralizar alvos que ameacem 
frações da F Spf, em regiões onde o emprego de outros meios de apoio de fogo 
seja inviável ou insuficiente; e 
f) Observação do tiro, para conduzir os fogos atingindo o inimigo desde o mais 
longe possível. 
 
3.3.8.4 Na ADA, quando em uma defesa de área, as F He ou FT Amv, 
normalmente, podem ser empregadas realizando: 
a) Ataque aeromóvel para apoiar as ações dinâmicas da defesa. 
b) Segurança aeromóvel para vigiar parte da Z Aç, particularmente contra ações 
de desbordamento ou envolvimento conduzidas pelo inimigo. 
c) Incursão e/ou infiltração aeromóvel para neutralizar ou destruir sistemas de 
comando e controle, de logística e de apoio de fogo do inimigo. 
d) Transporte aeromóvel para atender às necessidades de manobra e no auxílio 
ao preparo das posições, lançamento de obstáculos e de campos minados. 
 
3.3.8.5 Durante a execução de uma defesa móvel, os meios Amv atuam 
realizando missões, como a defesa de área, e podem participar da destruição 
das forças inimigas no interior da penetração, realizando o Ataque aeromóvel. 
 
3.3.9 MOVIMENTO RETRÓGRADO 
 
3.3.9.1 O movimento retrógrado tem por objetivo preservar a integridade de uma 
força, trocando espaço por tempo, a fim de que, em uma ocasião futura, a 
ofensiva seja retomada. 
 
3.3.9.2 Os helicópteros de reconhecimento e ataque pressionam a vanguarda 
inimiga e engajam alvos em profundidade. Os helicópteros de emprego geral, 
por sua vez, podem executar missões de apoio ao combate e de apoio logístico. 
 
3.3.9.3 Na ação retardadora (Aç Rtrd), as F Av ou FT Amv são, normalmente, 
empregadas realizando as seguintes missões: 
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a) Ataque aeromóvel para pressionar a vanguarda inimiga, apoiar o retraimento 
das forças de superfície engajadas pelo inimigo ou engajar alvos profundos, 
principalmente forças inimigas em deslocamento; 
b) Segurança aeromóvel para vigiar os flancos da força de retardamento; 
c) Apoio de fogo de aviação para destruir ou neutralizar alvos que ameacem 
frações da F Spf em regiões onde o emprego de outros meios de apoio de fogo 
seja inviável ou insuficiente; 
d) Comando e controle em proveito da força de retardamento e do seu escalão 
superior, bem como em relação às forças que retardam em outras Z Aç; e 
e) Transporte aeromóvel deslocando pessoal e material para as posições de 
retardamento subsequentes. 
 
3.3.9.4 No retraimento, as F Av ou FT Amv são empregadas, normalmente, 
executando: 
a) Ataque aeromóvel para neutralizar o inimigo que pressiona a força que retrai; 
b) Segurança aeromóvel para vigiar os flancos da força que executa o 
retraimento; 
c) Apoio de fogo de aviação para destruir ou neutralizar alvos que ameacem 
frações da F Spf em regiões onde o emprego de outros meios de apoio de fogo 
seja inviável ou insuficiente; 
d) Comando e controle em proveito da força que retrai e do seu escalão 
superior, bem como das forças vizinhas; 
e) Transporte aeromóvel para atender às necessidades operacionais e logísticas 
das forças que retraem; e 
f) Transporte aeromóvel logístico e suprimento aeromóvel para atender às 
necessidades operacionais e logísticas das forças em retraimento. 
 
3.3.9.5 Na retirada, as FT Amv podem ser empregadas para realizar missões de: 
a) Ataque aeromóvel para neutralizar ou destruir o inimigo que possa intervir na 
retirada; 
b) Segurança aeromóvel para vigiar os flancos da força que se retira; 
c) Comando e controle em proveito da força que se retira e do seu escalão 
superior, bem como dos elementos vizinhos; e 
d) Transporte aeromóvel para acelerar o movimento para a retaguarda. 
 
  
3.4 OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS 
 
3.4.1 GENERALIDADES 
 
3.4.1.1 São operações executadas por elementos do Exército Brasileiro (EB) em 
apoio aos órgãos ou às instituições (governamentais ou não, militares ou civis, 
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais), definidos genericamente 
como agências. 
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3.4.1.2 Nas operações de cooperação e coordenação com agências, a liberdade 
de ação do comandante operativo está limitada pela norma legal que autorizou o 
emprego da tropa. Assim, o emprego é episódico e limitado no espaço e no 
tempo. 
 
3.4.1.3 Essas operações ocorrem, de maneira geral, nas situações de não 
guerra. Contudo, podem ocorrer em situação de guerra, de forma sucessiva ou 
simultânea às demais operações básicas. 
 
3.4.1.4 Nesse tipo de operação o emprego do poder militar é usado no âmbito 
interno ou externo, não envolvendo o combate propriamente dito, exceto em 
circunstâncias especiais. São elas: 
a) garantia dos poderes constitucionais; 
b) garantia da lei e da ordem; 
c) atribuições subsidiárias; 
d) prevenção e combate ao terrorismo; 
e) sob a égide de organismos internacionais; 
f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e 
g) outras operações em situação de não guerra. 
 
3.4.1.5 Nessas operações, a Av Ex é empregada de forma integrada com as 
diferentes agências. As principais missões realizadas são as de apoio logístico e 
as de apoio ao combate. 
 
3.4.1.6 O poder de dissuasão dos meios aéreos tem grande importância para o 
sucesso da operação. Verificando-se que há baixo risco às aeronaves, o 
sobrevoo sobre as forças oponentes pode ser utilizado como ferramenta de 
demonstração de força. 
 
3.4.1.7 A F Av auxilia a Inteligência na aquisição de dados acerca da área de 
operações. As ações compreendem, basicamente, o emprego de aeronaves nas 
tarefas e ações relacionadas à IRVAA. 
 
3.4.1.8 No contexto geral, a Av Ex pode apoiar as operações psicológicas por 
intermédio da disseminação de informações. A utilização do meio aéreo garante 
maior alcance e visibilidade aos objetivos planejados. 
 
3.4.1.9 O meio aéreo é, por si só, um vetor de divulgação institucional e atrai a 
atenção do público em geral. Essa característica pode ser explorada nas ações 
de Comunicação Social, buscando associação das atividades militares com os 
diversos tipos de mídia. 
 
3.4.1.10 Devido à especificidade de emprego dos vetores aéreos nas operações 
de cooperação e coordenação com agências, é importante a existência de um 
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Elm Lig Av Ex ou O Lig Av Ex no Centro de Coordenação de Operações (CCOp), 
para apoiar o planejamento e a supervisão das ações. 
 
3.4.1.11 Nessas situações de não guerra, o Comando de Operações 
Aeroespaciais (COMAE) estabelece as MCCEA adequadas ao grau da ameaça, 
que devem também englobar as necessidades operacionais da Av Ex. A atuação 
do Elm Lig Av Ex junto aos órgãos de controle do espaço aéreo garante a 
segurança e a liberdade da ação da F Av em operações ao lado de aeronaves 
da Circulação Aérea Geral (CAG). 
 
3.4.1.12 O responsável pelo planejamento das operações envolvendo as 
aeronaves da Av Ex, quando operando em locais não homologados dentro de 
áreas humanizadas, deve prever o emprego de pessoal especializado para 
realizar a preparação e a segurança dos locais de pouso. Aeronaves de maior 
porte tendem a causar danos colaterais às construções quando em voos 
próximos ao solo, sobretudo em áreas com edificações precárias. 
 
3.4.1.13 Quando o exame de situação indicar a possibilidade de ataques às 
aeronaves, deve-se gerenciar o risco operacional adotando medidas de proteção 
à operação aérea. Nessas condições, devem ser exploradas, ao máximo, as 
vantagens do voo com OVN e deve-se evitar trajetórias de voo previsíveis à 
baixa altura. 
 
3.4.2 GARANTIA DOS PODERES CONSTITUCIONAIS E GARANTIA DA LEI E 
DA ORDEM (GLO) 

 
3.4.2.1 As operações realizadas para a garantia dos poderes constitucionais e 
as operações de garantia da lei e da ordem são similares, diferindo pela 
finalidade e pelo grau de ameaça à ordem institucional existente.  
 
3.4.2.2 Nessas operações, a F Av ou FT Amv são empregadas, normalmente, 
executando as seguintes missões: 
a) Observação aérea, para o controle de vias de circulação geral, monitoramento 
de instalações de infraestrutura crítica, levantamento de atividades criminosas e 
identificação de situações de vandalismo, desordem ou tumultos; 
b) Transporte aeromóvel, deslocando tropas especializadas para locais 
específicos de emprego e evacuação de pessoal e/ou material; 
c) Comando e controle, com o emprego da aeronave como PC Aéreo ou para a 
geração e a transmissão de imagens, em tempo real, para o CCOp; 
d) Guerra eletrônica, particularmente explorando as MAGE em complemento às 
operações de inteligência; 
e) Transporte aéreo logístico, executando o deslocamento de material e pessoal 
em proveito da F Spf e das demais agências; 
f) Evacuação aeromédica ou transporte de feridos, no resgate e na condução de 
pessoal ferido para os postos de apoio de saúde e/ou hospitais; 
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g) Apoio de fogo de aviação, realizando o apoio de fogo restrito às regras de 
engajamento da operação; 
h) Reconhecimento aeromóvel, para o levantamento de dados na área de 
operações e realização de varreduras em zonas de interesse; e 
i) Segurança, realizando a escolta de comboios e de autoridades. 
 
3.4.3 ATRIBUIÇÕES SUBSIDIÁRIAS 
 
3.4.3.1 São aquelas em que a Força coopera com o desenvolvimento nacional e 
com a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República 
(atribuições subsidiárias gerais) ou com os órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais e, excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras 
e serviços de engenharia (atribuições subsidiárias particulares). 
 
3.4.3.2 Quando da realização de atribuições subsidiárias pela Força, a F Av ou 
FT Amv são empregadas, normalmente, nas seguintes missões: 
a) Observação aérea para levantar informações sobre as diversas áreas de 
interesse, especialmente nas regiões de fronteiras e de difícil acesso; 
b) Transporte aeromóvel, realizando o deslocamento de civis e tropas 
especializadas para locais específicos de emprego; 
c) Reconhecimento e vigilância química, biológica, radiológica e nuclear desde 
que a aeronave e o pessoal embarcado possuam equipamentos específicos de 
proteção, de detecção e de identificação de agentes QBRN; 
d) Busca e salvamento, com a finalidade de localizar e socorrer vítimas, 
principalmente em coordenação com a defesa civil; 
e) Controle de danos, para avaliar a extensão dos estragos causados por 
desastres naturais, de forma a auxiliar na restauração ou na manutenção das 
áreas afetadas; 
f) Transporte aeromóvel logístico com o deslocamento de material e de pessoal 
em proveito da tropa e das demais agências, sobretudo em áreas de difícil 
acesso; 
g) Suprimento aeromóvel, realizando o suprimento direcionado para as tropas e 
elementos apoiados em locais isolados; 
h) Evacuação aeromédica ou transporte de feridos para os postos de apoio de 
saúde e/ou hospitais; e 
i) Segurança, realizando a escolta de comboios e de autoridades. 
 
3.4.4 PREVENÇÃO E COMBATE AO TERRORISMO 
 
3.4.4.1 As ações de prevenção e combate ao terrorismo são desenvolvidas no 
ambiente interagências em três níveis – estratégico, operacional e tático – nas 
vertentes de inteligência, antiterrorismo (prevenção), contraterrorismo (combate) 
e administração de consequências. 
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3.4.4.2 A Av Ex pode auxiliar a inteligência na análise da ameaça do terrorismo, 
empregando seus meios de imageamento para a aquisição e a avaliação 
contínua de informações disponíveis relativas a potenciais atividades de grupos 
ou indivíduos sob suspeita. Pode, ainda, colaborar com a inteligência atuando 
como plataforma para missões de guerra eletrônica. 
 
3.4.4.3 A tropa empregada nas ações de contraterrorismo deve ser composta 
por policiais e militares especializados. Da mesma forma, as tripulações devem 
possuir treinamento especial, com destaque ao voo com OVN; técnicas 
especiais de infiltração, exfiltração; e para a realização de tiro embarcado. 
 
3.4.4.4 Neste tipo de F Av ou FT Amv, normalmente, são executadas as 
seguintes missões: 
a) Apoio de fogo de aviação, basicamente nas ações de contraterrorismo, 
restrito às condições impostas pela área onde ocorre a operação, devendo haver 
a preocupação com os possíveis danos colaterais (Fig 3-5); 
b) Incursão, infiltração e exfiltração aeromóvel de tropas especiais (militares e 
policiais); 
c) Reconhecimento aeromóvel para o levantamento de ameaças às estruturas 
críticas e estratégicas;  
d) Controle de danos após eventos terroristas;  
e) Transporte aeromóvel de tropas especializadas até os locais específicos de 
emprego;  
f) Comando e controle utilizando aeronave como PC Aéreo; 
g) Reconhecimento e vigilância química, biológica, radiológica e nuclear, desde 
que a aeronave e o pessoal embarcado possuam equipamentos específicos de 
proteção, de detecção e de identificação de agentes QBRN; 
h) Guerra eletrônica, explorando as MAGE em complemento às operações de 
inteligência e antiterrorismo; 
i) Transporte aéreo logístico de material e de pessoal em proveito da F Spf e das 
demais agências; e 
j) Evacuação aeromédica. 
 

 
Fig 3-4 Militar em condições de realizar o tiro embarcado 
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3.4.5 AÇÕES SOB A ÉGIDE DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
 
3.4.5.1 Inclui a participação da Av Ex em missões estabelecidas em alianças 
com outros países ou em compromissos com organismos internacionais dos 
quais o Brasil seja signatário. Podem abranger arranjos internacionais de defesa 
coletiva, operações de paz, ações de caráter humanitário e de estabilização. 
 
3.4.5.2 Nesse contexto, a Av Ex pode integrar contingentes de socorro às 
populações de países atingidos por efeitos de catástrofes naturais ou 
decorrentes de guerra. Pode também apoiar missões de logística humanitária e 
de evacuação de não combatentes. 
 
3.4.5.3 Nas operações de paz e estabilização, a atuação da Av Ex segue as 
missões definidas em legislações específicas, respeitando as particularidades de 
cada situação prevista na Carta das Nações Unidas ou diplomas de organismos 
de segurança internacionais dos quais o Brasil é signatário. 
 
3.4.6 EMPREGO EM APOIO À POLÍTICA EXTERNA EM TEMPO DE PAZ OU 
CRISE 
 
3.4.6.1 O emprego em apoio à política externa em tempo de paz ou crise 
caracteriza-se pelo uso controlado do poder militar, restrito ao nível aquém da 
violência, em reforço às ações de caráter político, diplomático, econômico e 
psicossocial. 
 
3.4.6.2 Nesse tipo de operação, a Av Ex pode contribuir no transporte aéreo 
logístico para concentração de forças terrestres; na realização de exercícios 
aéreos de adestramento para a demonstração de força e no levantamento de 
informações de inteligência; no transporte aeromóvel de forças militares; e 
auxiliando na mobilização de meios de combate, entre outras. 
 
3.4.7 OUTRAS AÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM 
AGÊNCIAS 
 
3.4.7.1 Segurança de grandes eventos e de chefes de Estado 
 
3.4.7.1.1 Neste tipo de ação, geralmente, a Av Ex está integrada a um centro de 
coordenação, cumprindo missões de comando e controle (normalmente 
utilizando equipamentos de aquisição de imagem), inteligência, transporte de 
pessoal, escolta e monitoramento de comboio e autoridades, entre outros. A 
atuação da Av Ex nessa ação assemelha-se à realizada em operações de 
garantia da lei e da ordem (Fig 3-4). 
 
 
 



EB70-MC-10.204 

 

3-19 

3.4.7.2 Garantia da votação e apuração (GVA) 
 
3.4.7.2.1 Neste contexto, a Aviação do Exército atua no transporte de urnas e de 
equipes para diversos lugares do país, principalmente para locais isolados e de 
difícil acesso. Também apoia as ações de segurança dos locais de votação e 
apuração. 
 

 
Fig 3-5 Aeronave em missão de apoio a grande evento 

 
3.4.7.3 Apoio ao cumprimento da legislação vigente e verificação de 
acordos sobre controle de armas e produtos controlados 
 
3.4.7.3.1 A Av Ex pode apoiar esse tipo de operação efetuando o transporte de 
equipes de fiscalização de produtos controlados e de materiais apreendidos em 
regiões isoladas ou de difícil acesso. Em apoio às investigações, realiza 
reconhecimentos e observação aérea nas áreas de interesse. 
 
3.4.7.4 Salvaguarda de pessoas, dos bens, dos recursos brasileiros ou sob 
a jurisdição brasileira, fora do território nacional 
 
3.4.7.4.1 A Av Ex pode ser chamada a apoiar esse tipo de operação auxiliando 
na segurança, transporte e evacuação de pessoas que sejam de interesse do 
governo brasileiro. 

 
3.4.7.5 Patrulha fluvial 
 
3.4.7.5.1 A Av Ex pode realizar patrulhamentos aéreos em águas interiores 
jurisdicionais brasileiras, rios e fronteiras, auxiliando na implementação e 
fiscalização do cumprimento de leis e regulamentos. 
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CAPÍTULO IV 
 

O EMPREGO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO NAS OPERAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

 
 
 
4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
4.1.1 As Operações Complementares são aquelas que se destinam a ampliar, 
aperfeiçoar e/ou complementar as operações básicas, a fim de maximizar a 
aplicação dos elementos do poder de combate terrestre e, por suas 
peculiaridades, obter melhores resultados. 
 
4.1.2 Abrangem as operações que, por sua natureza, características e 
condições em que são conduzidas, exigem especificidades quanto ao 
planejamento, preparação e condução, particularmente relacionadas aos meios 
(pessoal e material) empregados. 
 
4.1.3 Como já mencionado anteriormente, as missões impostas à Av Ex, devido 
à complexidade e envergadura, muitas das vezes são, elas próprias, 
consideradas como uma operação complementar, recebendo a denominação de 
Operação Aeromóvel. 
 
 
4.2 OPERAÇÃO AEROTERRESTRE 
 
4.2.1 As Operações Aeroterrestres (Op Aet) são aquelas relacionadas com o 
movimento aéreo e a introdução de forças de combate, com seus respectivos 
apoios em uma determinada área (por meio de aterragem ou lançamento por 
paraquedas), visando ao cumprimento de missões de natureza estratégica, 
operacional ou tática. 
 
4.2.2 São utilizadas para a conquista de objetivos críticos (geralmente 
localizados em grande profundidade) e executadas em áreas fracamente 
defendidas ou não ocupadas pelo inimigo. Podem, também, ser conduzidas em 
áreas ocupadas por forças inimigas melhor organizadas, desde que precedidas 
por bombardeios aéreos de neutralização ou intensos fogos de artilharia. 
 
4.2.3 A Av Ex possui a capacidade de apoiar uma Op Aet em missões de 
combate, de apoio ao combate e de apoio logístico. Pode integrar uma Força 
Aeroterrestre (F Aet) em determinada fase, sair desta situação e retornar em 
fase posterior. Durante a fase de preparação, pode participar no esforço de 
busca de dados e de conhecimentos de inteligência. 
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4.3 OPERAÇÃO DE SEGURANÇA 
 
4.3.1 A segurança compreende o conjunto de medidas adotadas por uma força, 
com o objetivo de 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 das mesmas e obter a liberdade de ação. 
 
4.3.2 A segurança é obtida, efetivamente, pela detecção antecipada de uma 
ameaça e pelo tempo e espaço suficientes para a manobra, a fim de que uma 
força possa reagir, evitar, neutralizar ou destruir esta ameaça. A segurança é 
proporcionada pelas informações oportunas e precisas, bem como pelo 
movimento rápido e agressivo. 
 
4.3.3 Os escalões da Av Ex participam da segurança reforçando, integrando ou 
sob controle operacional de uma força de cobertura (F Cob) ou de proteção (F 
Ptc), cumprindo missões de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico, 
tanto na área de defesa avançada, quanto na área de retaguarda. 
 
4.3.4 A Av Ex é capaz de realizar ações de vigilância por intermédio de seus 
vetores aéreos, em particular, os helicópteros de reconhecimento. 
 
 
4.4 OPERAÇÃO CONTRA FORÇAS IRREGULARES 
 
4.4.1 Compreende um conjunto abrangente de esforços integrados (civis e 
militares) desencadeados para derrotar forças que se caracterizam por sua 
organização não institucionalizada, nacionais ou estrangeiras, dentro ou fora do 
território nacional. 
 
4.4.2 Em virtude de suas características de mobilidade, flexibilidade e rapidez e 
atuando em conjunto com as tropas especiais, a Av Ex pode ser empregada no 
combate às forças irregulares (F Irreg), realizando missões de reconhecimento, 
infiltração e exfiltração aeromóvel, tiro embarcado e C². 
 
4.4.3 Neste tipo de operação, cresce de importância o emprego da tecnologia e  
de capacidades diferenciadas, não disponíveis às F Irreg, tais como a elevada 
mobilidade tática e a capacidade de voo noturno com OVN, de modo a obter a 
surpresa e superioridade no enfrentamento. 
 
4.4.4 Se durante o planejamento, ou mesmo durante as operações, for 
identificada alguma capacidade antiaérea do inimigo, todas as medidas tomadas 
para uma operação convencional devem ser aplicadas para a segurança da 
Força Aeromóvel. 
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4.5 OPERAÇÕES ESPECIAIS 
 
4.5.1 As Operações Especiais são executadas por tropas especializadas em 
ambientes hostis ou politicamente sensíveis, visando a atingir objetivos militares, 
políticos ou econômicos, empregando capacidades militares específicas. Essas 
operações normalmente são sigilosas e de baixa visibilidade. 
 
4.5.2 As Forças de Operações Especiais (F Op Esp) são compostas por 
elementos comandos e forças especiais (FE) do EB, por comandos anfíbios e 
mergulhadores de combate da MB, além de tropas de resgate da FAB que 
operam, de maneira geral, de forma descentralizada. 
 
4.5.3 A Av Ex pode executar, junto com as tropas de operações especiais, 
missões de reconhecimento, de infiltração e exfiltração, de incursão, de 
transporte de feridos, de comando e controle, servir de plataforma de tiro aéreo, 
dentre outras. Essas capacidades são ampliadas pelo largo emprego de voo 
noturno, com OVN. 
 
 
4.6 OPERAÇÃO DE BUSCA, COMBATE E SALVAMENTO 
 
4.6.1 A Operação de Busca, Combate e Salvamento é uma missão de apoio ao 
combate, realizada para preservar a capacidade de combate das OM Av Ex, na 
qual os meios aéreos são empregados para localizar e recolher combatentes 
embarcados ou tripulações de aeronaves abatidas ou acidentadas em 
operações. 
 
4.6.2 As missões de resgate de tripulações são executadas em proveito das 
frações da Av Ex, que operam, geralmente, em território hostil, uma vez que as 
tripulações das aeronaves abatidas são fontes de informação para o inimigo (Fig 
4-1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig 4-1 Salvamento de tripulação 
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4.6.3 No Plano de Busca e Salvamento de qualquer das Op Amv deve constar 
dois tipos de extração de tripulações abatidas: 
a) Extração imediata - quando os elementos abatidos são retirados do local, 
imediatamente após o evento, por outra aeronave integrante do movimento 
aéreo. 
b) Extração posterior - quando uma extração imediata não for possível. Neste 
caso, uma aeronave previamente preparada com uma equipe de salvamento é 
acionada especificamente para este fim. 
 
4.6.4 Em princípio, a Av Ex realiza apenas o salvamento de tripulantes com 
localização conhecida, uma vez que não dispõe de meios orgânicos aptos à 
busca em ambiente hostil. Nas Operações de Cooperação e Coordenação com 
Agências, em cenários de baixa ameaça, a Av Ex pode realizar padrões de 
busca para o salvamento de pessoas sem localização definida. 
 
 
4.7 OPERAÇÃO DE EVACUAÇÃO DE NÃO COMBATENTES 
 
4.7.1 Este tipo de operação é geralmente conduzida fora do território nacional, 
com a finalidade de realizar a evacuação de civis não combatentes, 
preferencialmente brasileiros, impossibilitados de prover sua autodefesa, desde 
os seus locais no país anfitrião até um local de destino seguro. 
 
4.7.2 Normalmente uma operação dessa natureza ocorre em função de 
situações de crise no país anfitrião, como nos casos de conflitos regionais, 
instabilidade interna, catástrofes causadas por fenômenos naturais ou acidentes 
de grandes proporções ambientais. 
 
4.7.3 Neste contexto, a Av Ex pode ser empregada de forma a proporcionar 
mobilidade e segurança na execução dessa operação. Executando as seguintes 
missões, entre outras: 
a) Rec Amv, quando possível, com a finalidade de conhecer o ambiente que em 
é executada a operação; 
b) Seg Amv, a fim de proporcionar as condições adequadas (segurança) para a 
ação da F Spf; 
c) Infl Amv, caso haja necessidade de posicionar elementos FE para realizarem 
a operação; 
d) Exfl Amv para retirada dos elementos quando em ambiente hostil; e 
e) Trnp Amv é realizado quando a operação estiver ocorrendo em ambiente 
controlado com o apoio do país anfitrião. 
 
 
4.8 OPERAÇÃO DE INTERDIÇÃO 
 
4.8.1 Este tipo de operação tem o propósito de dificultar ou impedir que o 
inimigo tome proveito de determinadas regiões, de instalações ou de materiais. 
Para isso, empregam-se fogos aéreos e de artilharia, ocupação da área por 



EB70-MC-10.204 

 

4-5 

forças terrestres, infiltração de tropas de operações especiais, sabotagens, 
barreiras e ações de guerrilha. 
 
4.8.2 A Av Ex pode ser empregada nessas operações como meio de aplicação 
de forças e de fogos em profundidade, com a finalidade de: impedir que o 
inimigo reforce a tropa empenhada; dificultar o comando e controle oponente; 
destruir alvos de alto valor; e deslocar tropas para ocupar a região antes do 
inimigo. Assim, pode realizar: 
a) Ass Amv, para a conquista de acidentes capitais que retardem o 
deslocamento de reforços inimigos em auxílio à tropa empenhada; 
b) Infl Amv de tropas especiais para atuação em zonas profundas onde a 
desarticulação do inimigo retarda sua manobra no terreno; 
c) Inc Amv para neutralizar ou destruir sistemas de comando e controle e de 
logística do inimigo; 
d) Atq Amv para destruir comboios que se deslocam pelos eixos que incidem na 
frente selecionada do campo de batalha; e 
e) Observação de Tiro dos fogos de artilharia, para realização de correção do 
tiro. 
 
 
4.9 OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE CURSO DE ÁGUA 
 
4.9.1 Uma operação de transposição de curso de água tem como objetivo 
transportar o poder de combate para a margem oposta, ultrapassando um 
obstáculo aquático, assegurando a integridade e a impulsão das forças, dando 
continuidade às operações em curso. 
 
4.9.2 Os três tipos de transposição de curso de água são: a transposição 
imediata, a transposição preparada e a travessia de oportunidade. 
 
4.9.3 Na execução de uma transposição de curso de água, a Av Ex pode 
executar as seguintes missões: 
a) Assalto aeromóvel, integrando uma FT Amv, visando à conquista de: 
- objetivos localizados na linha de cabeça de ponte ou outros que iludam o 
inimigo quanto à frente de travessia; acidentes do terreno, no interior ou na linha 
de cabeça de ponte, para bloquear reforços inimigos; e 
- acidentes do terreno, no interior ou na linha de cabeça de ponte, para bloquear 
reforços inimigos. 
b) Ataque aeromóvel, com os seguintes objetivos, dentre outros: 
- dificultar o movimento das reservas do inimigo; e 
- retardar reforços inimigos que se dirijam para a linha de cabeça de ponte. 
c) Incursão aeromóvel, para destruir ou neutralizar os meios de apoio de fogo, 
centros de comunicações, instalações logísticas e postos de comando. 
d) Reconhecimento aeromóvel, visando a obter dados sobre o poder de combate 
do inimigo.  
e) Transporte aeromóvel, para apoiar as tropas que têm seus objetivos nas 
regiões de travessia ou na margem oposta do rio obstáculo (Fig 4-2). 
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f) Missões de apoio ao combate e de apoio logístico, mediante solicitação das F 
Spf. 
 
4.9.4 É importante salientar que as missões de apoio logístico, dependendo de 
suas características, podem ser executadas por uma força de aviões (F Avi). Já 
as missões de reconhecimento podem ser cumpridas por uma Força de SARP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig 4-2 Transposição de curso de água 

 
 
4.10 OPERAÇÃO RIBEIRINHA 
 
4.10.1 A Operação Ribeirinha é uma operação conjunta ou singular, realizada 
com a finalidade de obter e manter o controle de parte ou toda uma área 
ribeirinha, ou para negá-la ao inimigo. Exige, normalmente, o controle 
simultâneo das hidrovias selecionadas e respectivas margens. 
 
4.10.2 Essas operações requerem que se possua maior mobilidade do que a do 
inimigo, que pode ser obtida mediante o emprego de forças aeromóveis ou 
explorando ao máximo a mobilidade fluvial. 
 
4.10.3 Em apoio a esse tipo de operação, a Av Ex pode realizar as seguintes 
missões: 
a) ataque aeromóvel; 
b) reconhecimento fluvial; 
c) infiltração aeromóvel; 
d) exfiltração aeromóvel; 
e) ressuprimento aeromóvel; 
f) transporte aeromóvel; e 
g) evacuação aeromédica. 
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4.11 OPERAÇÃO EM ÁREA EDIFICADA 
 
4.11.1 As áreas edificadas são acidentes capitais importantes no combate. 
Durante a realização de operações ofensivas, elas devem ser desbordadas e 
isoladas; todavia, quando se torna imprescindível sua conquista, são utilizados 
métodos para a neutralização das resistências encontradas. 
 
4.11.2 A primeira das fases de uma operação ofensiva em área edificada é o 
isolamento da localidade, que é feito pela conquista das regiões que a dominam. 
Para isso, a Av Ex, integrando uma FT Amv, pode realizar um Ass Amv ou Trnp 
Amv, com a finalidade de pré-posicionar a F Spf, de forma a acelerar o 
isolamento da área. 
 
4.11.3 Na segunda fase, que é a conquista da orla anterior da área edificada, a 
Av Ex pode cumprir diversos tipos de missões de apoio ao combate e de apoio 
logístico: 
a) comando e controle (C²); 
b) posicionamento de meios de artilharia; 
c) apoio à mobilidade ou contramobilidade; 
d) evacuação aeromédica ou transporte de feridos; 
e) suprimento aeromóvel; e 
f) transporte aeromóvel. 
 
4.11.4 Na terceira fase, que é o investimento na localidade, a Av Ex pode apoiar 
a F Spf durante a progressão no interior da mesma. Nesse caso, devem ser 
considerados o perfil de voo desejado (altura e velocidade), a vulnerabilidade 
das aeronaves e os locais de pouso de emergência restritos. A Av Ex pode 
cumprir, entres outras, missões de: 
a) comando e controle (C²); 
b) reconhecimento aeromóvel; 
c) ataque aeromóvel e apoio de fogo aeromóvel (deve ser levado em 
consideração a precisão e o risco de danos colaterais); 
d) evacuação aeromédica ou transporte de feridos; 
e) infiltração, exfiltração e incursão aeromóveis; 
f) suprimento Aeromóvel; e 
g) transporte Aeromóvel. 
 
 
4.12 OUTRAS OPERAÇÕES 
 
4.12.1 De modo a aumentar o poder de combate das tropas envolvidas, a Av Ex 
pode realizar missões de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico nas 
demais operações complementares listadas a seguir: 
a) Operações de Dissimulação; 
b) Operações de Informação; 
c) Operações de Junção; 
d) Operações Anfíbias; 
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e) Operações Contra Desembarque Anfíbio; e 
f) Operações de Abertura de Brecha. 
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CAPÍTULO V 
 

O EMPREGO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO NAS AÇÕES COMUNS ÀS 
OPERAÇÕES BÁSICAS 

 
 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
5.1.1 As ações comuns são aquelas realizadas por tropas de qualquer natureza, 
desde que tenham as capacidades necessárias, com grau de intensidade 
variável, em todas, ou quase todas, as operações básicas. 
 
5.1.2 Em função de suas capacidades, e por possuir características como a 
mobilidade, a velocidade, o alcance, a flexibilidade de emprego e a ação de 
choque, a Av Ex pode ser empregada nessas ações. 
 
 
5.2 RECONHECIMENTO, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
 
5.2.1 RECONHECIMENTO 
 
5.2.1.1 Reconhecimentos são conduzidos com o propósito de obter informação 
sobre o inimigo e a área de operações. A Av Ex realiza reconhecimentos 
constituindo ou não uma Força-Tarefa com tropas de superfície. 
 
5.2.1.2 A Av Ex pode participar de todos os tipos de reconhecimento: zona, eixo, 
área e ponto. O exame de situação e a análise dos fatores de decisão permitem 
indicar qual o tipo mais adequado para cada situação. 
 
5.2.2 VIGILÂNCIA 
 
5.2.2.1 A vigilância é a ação conduzida com o propósito de detectar, registrar e 
informar a situação em determinado setor de observação. A Av Ex possui 
sistemas de vigilância que permitem o contínuo e sistemático monitoramento, em 
particular de áreas críticas, estradas, pontes, zonas de lançamentos e locais de 
aterragem. 
 
5.2.3 SEGURANÇA 
 
5.2.3.1 As ações de segurança compreendem o conjunto de medidas adotadas 
para prevenir-se da inquietação, da surpresa e da observação do inimigo. 
Normalmente, são executadas ações de segurança: 
a) na área de retaguarda (SEGAR) – esta compreende a defesa da área de 
retaguarda (DEFAR) e o controle de danos (C Dan); 
b) contra blindados; 
c) contra forças aeroterrestres e aeromóveis; 
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d) contra forças de infiltração; e 
e) contra forças irregulares. 
 
5.2.4 Apoiando as ações de Reconhecimento, Segurança e Vigilância, os meios 
de Av Ex podem ser empregados formando ou não F T Amv. 
 
 
5.3 COORDENAÇÃO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO 
 
5.3.1 O controle do espaço aéreo constitui o conjunto de atividades integradas 
de vigilância, identificação e classificação de todos os movimentos no espaço 
aéreo do TO/A Op. 
 

5.3.2 A coordenação e o controle do espaço aéreo é responsabilidade do 

COMAE ou da FAC, conforme a situação. 

 
5.3.3 A coordenação e o controle no âmbito da FTC são realizados pelo CCOp, 
por intermédio das MCCEA e das Medidas de Coordenação de Apoio de Fogo 
(MCAF). 
 
 
5.4 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO APOIO DE FOGO 
 
5.4.1 O planejamento e a coordenação do apoio de fogo são processos 
contínuos que têm por objetivo a aplicação da força apropriada e, no momento 
oportuno, para se atingir os efeitos desejados. 
 
5.4.2 Na Célula de Fogos do CCOp, o Elm Lig Av Ex trabalha junto ao Elemento 
de Coordenação de Apoio de Fogo (ECAF), assessorando-o quanto às 
possibilidades e limitações da Força de Aeronaves, bem como repassando as 
missões atribuídas à Av Ex (Fig 5-1). 
 

 
Fig 5-1 Exemplo de constituição de uma célula de fogos 
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5.4.3 As MCAF delimitam linhas e áreas do campo de batalha onde os fogos 
podem ser realizados sem coordenação e áreas onde não podem ser realizados 
fogos sem autorização. O conhecimento dessas medidas é fundamental para o 
planejamento das rotas a serem empregadas pelas aeronaves, tanto da Av Ex 
como das demais Forças. 
 
 
5.5 SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADES DE COMBATE 
 
5.5.1 Os tipos de substituição são: 
a) substituição em posição; 
b) ultrapassagem; e 
c) acolhimento. 
 
5.5.2 SUBSTITUIÇÃO EM POSIÇÃO 
 
5.5.2.1 A substituição em posição é uma operação na qual uma força ou parte 
dela é substituída por outra em uma posição defensiva. É realizada para o 
prosseguimento de uma defesa ou para preparação de uma operação ofensiva 
subsequente. 
 
5.5.2.2 A Av Ex é, preferencialmente, empregada neste tipo de substituição 
realizando o transporte aeromóvel das forças de superfície. 
 
5.5.3 ULTRAPASSAGEM 
 
5.5.3.1 A ultrapassagem é uma operação em que uma força ataca através de 
outra que se encontra em contato com o inimigo. Geralmente, a finalidade é 
substituir uma tropa desfalcada, dispersa ou sem condições de prosseguir ou 
iniciar um ataque. 
 
5.5.3.2 A Av Ex pode ser empregada como unidade substituída ou substituta, 
durante uma operação de proteção, segurança ou reconhecimento. Como 
exemplo, os meios da Av Ex podem intercalar operações com frações ou 
elementos da força de superfície que estão conduzindo operações de 
reconhecimento. 
 
5.5.4 ACOLHIMENTO 
 
5.5.4.1 O acolhimento é uma operação na qual uma força que realiza um 
movimento retrógrado passa através da Z Aç de outra força que está ocupando 
uma posição defensiva. 
 
5.5.4.2 A Av Ex pode atuar como tropa acolhida ou acolhedora, ao intercalar com 
outra fração ou elemento da força de superfície. 
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5.5.4.3 A Av Ex pode apoiar o acolhimento, empregando a força de aeronaves no 
desengajamento de uma unidade terrestre que esteja retraindo em contato com 
o inimigo. 
 
5.5.5 Como elemento de segurança, a Av Ex contribui com os três tipos de 
substituição de unidades de combate. Suas ações de segurança e vigilância 
permitem alertar ou proteger à vanguarda, flancos ou retaguarda das tropas que 
estarão vulneráveis, durante toda a fase da substituição. 
 
5.5.6 Ao substituir tropas de naturezas diferentes, como força de superfície e 
força de aeronaves, deve-se atentar para diferença entre as distâncias das 
frentes e a quantidade de meios das frações envolvidas. 
 
 
5.6 COOPERAÇÃO CIVIL-MILITAR  
 
5.6.1 A cooperação civil-militar (CIMIC), sigla em inglês de civil-military 
cooperation), caracteriza-se por atividades que buscam estabelecer, manter, 
influenciar ou explorar as relações entre as forças militares, as agências, as 
autoridades e a população, numa área operacional amigável, neutra ou hostil. 
Contribui para atingir os objetivos militares e garantir um ambiente seguro e 
estável, de acordo com a natureza da missão. 
 
5.6.2 Dadas as características operativas como a mobilidade, a velocidade, o 
alcance e a flexibilidade, a Av Ex auxilia na cooperação civil-militar cumprindo, 
basicamente, missões de transporte (de pessoal e de material), reconhecimento 
e observação.  
 

 
5.7 DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR 
 
5.7.1 Compreende as ações relacionadas ao reconhecimento, à detecção e à 
identificação de agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, bem como 
à descontaminação de pessoal e de material exposto a tais agentes (Fig 5-2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fig 5-2 Espargimento aéreo de agente descontaminante 
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5.7.2 Para apoiar essas ações, as aeronaves e os tripulantes devem ser 
mobiliados com equipamentos de segurança ao se aproximarem de áreas com 
risco de contaminação. Após a conclusão da missão, as aeronaves e suas 
equipagens devem passar por processos de descontaminação conduzidos por 
pessoal especializado. 
 
 
5.8 OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS 
 
5.8.1 As operações psicológicas (Op Psc) são definidas como procedimentos 
técnico-especializados aplicáveis de forma sistematizada, desde a paz, de modo 
a influenciar os públicos-alvo a manifestarem comportamentos desejáveis, com o 
intuito final de apoiar a conquista dos objetivos estabelecidos. 
 
5.8.2 A Av Ex pode apoiar essas ações empregando suas aeronaves para 
aumentar o alcance dos materiais de divulgação. Dentre as atividades que as 
aeronaves podem executar em proveito das operações psicológicas está o 
lançamento aéreo de propagandas. 
 
 
5.9 COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
5.9.1 A comunicação social (Com Soc) é o processo pelo qual se pode exprimir 
ideias, sentimentos e informações, com o objetivo de estabelecer relações e 
somar experiências. Compreende as áreas de relações públicas, assessoria de 
imprensa e divulgação institucional. A missão da Com Soc é preservar e 
fortalecer a imagem e os valores do Exército nos âmbitos nacional e 
internacional. 
 
5.9.2 As aeronaves da Av Ex podem apoiar as ações da comunicação social, 
quer seja na logística, quer seja com sua presença, visto que os meios aéreos 
são sempre impactantes na opinião pública. 
 
 
5.10 GUERRA ELETRÔNICA 

 
5.10.1 A Guerra Eletrônica (GE) é responsável por garantir e manter a liberdade 
de ação no espaço eletromagnético para nossas forças, enquanto explora ou 
nega essa liberdade aos oponentes. 
 
5.10.2 Os meios aéreos podem ser empregados como plataformas para apoiar 
ações de GE em proveito da força de superfície, ampliando sua capacidade na 
coleta de dados sobre o oponente, aumentando a segurança das tropas e 
tornando mais ágil o ciclo de tomada de decisão. 
 
5.10.3 Aeronaves, tripuladas ou não, podem transportar uma variada quantidade 
de sensores e atuadores de GE. Esses equipamentos podem ser de MAGE, tais 
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como sistemas de busca de interceptação, monitoração e localização eletrônica 
de sinais de comunicações (rádios em geral) e de não comunicações (radares e 
sistemas de guiamento de armas); e equipamentos de MAE, tais como 
bloqueadores de sinais (“jammers”), dissipadores de infravermelho, dentre 
outros. 
 
5.10.4 Deve ser observado se o uso desses equipamentos não causará 
interferência nos sistemas eletrônicos das aeronaves. 
 
5.10.5 Os sistemas de MAGE embarcados em aeronaves podem cumprir, ainda, 
missões de inteligência de sinais, atuando de forma passiva no espectro 
eletromagnético, na aquisição de sinais de comunicações e de não 
comunicações, com a intenção de alimentar e atualizar o banco de dados de 
sinais (Fig 5-3). 
 

 
Fig 5-3 Localização eletrônica sendo realizada por Aeronave 

 
 
 
 



EB70-MC-10.204 

 

6-1 

CAPÍTULO VI 
 

OPERAÇÕES EM AMBIENTES COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 
 
 
 
6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
6.1.1 A Av Ex pode ser empregada em ambientes operacionais com 
características tão peculiares de modo que táticas, técnicas e procedimentos 
(TTP) específicos são exigidos para o cumprimento de suas missões. 
 
6.1.2 Esses ambientes, por conta de suas especificidades, principalmente 
quanto aos aspectos fisiográficos, são denominados ambientes com 
características especiais e requererem adaptação e aclimatação, bem como a 
utilização de material e equipamentos especiais. 
 
6.1.3 Os ambientes com características especiais estão divididos nos seguintes 
tipos: 
a) de selva; 
b) de pantanal; 
c) de caatinga; e 
d) de montanha. 
 
 
6.2 AMBIENTE OPERACIONAL DE SELVA 
 
6.2.1 As principais características da selva são: 
a) largas áreas de floresta densa; 
b) clima tropical úmido; 
c) biodiversidade de flora e fauna; 
d) elevados índices de temperatura e umidade; 
e) vasta rede hidrográfica, sujeita à sazonalidade do regime pluvial; 
f) rede rodoviária rarefeita, ou mesmo inexistente; 
g) presença de moléstias tropicais; e 
h) baixa densidade populacional. 
 
6.2.2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO DA AV EX NAS OPERAÇÕES EM 
AMBIENTE DE SELVA 
 
6.2.2.1 Nas regiões de floresta, caracterizadas pela Floresta Amazônica, as 
longas distâncias a serem percorridas, acrescida da carência de apoio (locais 
para pouso, pontos de abastecimento, apoio à navegação etc.) determinam a 
realização de um minucioso planejamento das missões. 
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6.2.2.2 Para missões de apoio logístico, sempre que possível, devem ser 
empregadas aeronaves de asa fixa. Para as de combate e de apoio ao combate, 
as de asa rotativa são a prioridade. 
 
6.2.2.3 A baixa altimetria geral da região, que é um dos fatores que dificulta a 
navegação, também é responsável por dificultar a cobertura e o voo desenfiado 
(Fig 6-1). 

          Fig 6-1 Aeronaves em voo sobre a selva 

 
6.2.2.4 O emprego dos meios aéreos confronta as dificuldades impostas pelas 
condições meteorológicas em regiões equatoriais e tropicais. Nevoa úmida no 
início da manhã e tempestades podem atrasar e até mesmo impedir o 
cumprimento das missões. 
 
6.2.2.5 A densa floresta representa uma dificuldade natural à observação e ao 
emprego do armamento das aeronaves. Sistemas optrônicos embarcados 
(câmeras e sistema de pontaria) têm suas capacidades de detecção reduzidas. 
 
6.2.2.6 As ações noturnas são favorecidas pelas temperaturas mais baixas, que 
favorecem o desempenho das aeronaves e a observação valendo-se de 
equipamentos de captação térmica. 
 
6.2.2.7 O levantamento de áreas de aterrissagem deve ser constante, criando 
um banco de dados para os referidos pontos catalogados. Essas áreas são 
principalmente constituídas por campos de pouso sumariamente preparados, 
zonas habitadas, eixos de comunicação terrestre e clareiras de grande porte. 
 
6.2.2.8 As elevadas temperaturas e a umidade favorecem a contaminação do 
combustível das aeronaves e danificam sistemas eletrônicos embarcados. 
Cuidados especiais devem ser adotados quanto ao armazenamento e manuseio 
do combustível e à proteção das aeronaves, com a colocação de coberturas que 
as protejam da ação direta desses elementos. 
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6.2.2.9 As técnicas de desembarque rápido (fast rope e rappel) podem ser 
utilizadas, devendo ser realizado o treinamento prévio das tropas nesses tipos 
de técnicas. 
 
6.2.2.10 As elevadas temperaturas e a extrema umidade são fatores que 
potencializam a fadiga nas tripulações. 
 
6.2.3 OPERAÇÕES AEROMÓVEIS EM AMBIENTE DE SELVA 
 
6.2.3.1 Assalto Aeromóvel 
 
6.2.3.1.1 Esse tipo de operação é muito importante para o emprego das 
unidades de infantaria de selva. Os helicópteros aumentam o raio de ação 
dessas unidades e proporcionam apoio à mobilidade, apoio logístico e 
evacuação aeromédica, durante a ação no objetivo. 
 
6.2.3.1.2 Destacam-se como zonas de embarque e desembarque as clareiras, 
as praias e os campos naturais. 
 
6.2.3.1.3 Deve ser considerado o efetivo a ser conduzido, em virtude das 
restrições das Z Emb e Z Dbq, bem como a distância desta última ao objetivo, 
tendo em vista a dificuldade de progressão da tropa através da selva. 
 
6.2.3.2 Incursão e Infiltração Aeromóvel 
 
6.2.3.2.1 São as mais empregadas nas operações em área de selva. 
 
6.2.3.2.2 As técnicas de desova em meio aquático (helocasting), rapel ou fast 
rope são muito bem empregadas nesses tipos de missões. 
 
6.2.3.2.3 Particularmente no tocante à incursão, deve ser levado em conta o 
tempo de deslocamento de ida e de volta ao objetivo, bem como o tempo de 
permanência em voo (caso não haja locais de aterragem para a espera) até a 
exfiltração aeromóvel, no caso de a mesma ser realizada imediatamente após a 
ação no objetivo. 
 
6.2.3.3 Exfiltração Aeromóvel 
 
6.2.3.3.1 A exfiltração do interior da selva tem características especiais, visto que 
as possibilidades de pouso são restritas. A F Spf deve estar preparada para abrir 
clareiras e balizar o pouso de aeronaves no interior da selva. 
 
6.2.3.4 Ataque Aeromóvel 
 
6.2.3.4.1 O ataque aeromóvel é uma operação planejada para ser executada 
sobre alvos que se destacam na área da selva, quais sejam: embarcações, 
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grupos de homens e instalações que tenham valor tático no contexto da 
operação. 
 
6.2.3.4.2 Em razão das características do terreno e das dimensões mais 
reduzidas dos alvos, pode-se planejar o Atq Amv por seção, de forma que estas 
realizem ataques sucessivos no alvo. 
 
6.2.3.4.3 Parcela considerável do movimento inimigo é realizada por 
embarcações, o que proporciona alvos compensadores para as aeronaves. 
 
6.2.3.5 Reconhecimento Aeromóvel 
 
6.2.3.5.1 Os helicópteros de reconhecimento estão aptos ao reconhecimento da 
progressão das tropas de superfície, avaliando as rotas, pistas e rios. Todavia, a 
capacidade de observação fica limitada, em função da cobertura vegetal. 
 
6.2.3.5.2 Ao longo de importantes vias de acesso, como os rios, o 
reconhecimento de eixo é feito para o levantamento de dados sobre o inimigo, a 
navegabilidade dos cursos de água e os locais apropriados para o 
estabelecimento de zonas de embarque e de desembarque. 
 
6.2.3.5.3 O reconhecimento de localidades proporciona ao comando os 
elementos essenciais de informação para a correta tomada de decisão, visto que 
os aglomerados populacionais são vitais para o controle da área de operação. 
 
6.2.3.6 Segurança Aeromóvel 
 
6.2.3.6.1 A segurança aeromóvel é proporcionada pelas informações oportunas 
e precisas, bem como pelo movimento rápido e agressivo. Em razão das 
grandes distâncias, cresce de importância a operação de segurança aeromóvel 
nesse ambiente operacional. 
 
6.2.3.6.2 A importância dos rios para o deslocamento das tropas, aliada à 
dificuldade da F Spf em realizar a cobertura desses movimentos com seus 
próprios meios, torna indispensável o emprego de F He na operação de 
segurança do movimento fluvial. 
 
6.2.3.7 Suprimento Aeromóvel 
 
6.2.3.7.1 Operação que emprega meios aéreos da Força de Aviação para o 
suprimento logístico das frações da própria Av Ex ou de tropas da F Spf. 
 
6.2.3.7.2 Em algumas circunstâncias, quando não há pistas de pouso, o 
helicóptero é o único meio para suprir a tropa em área de selva. 
 
6.2.3.8 Transporte Aeromóvel 
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6.2.3.8.1 Operação que emprega meios aéreos no transporte de tropa (pessoal 
e seu material) em proveito da F Spf ou de frações da própria F He. 
 
6.2.3.9 Busca, Combate e Salvamento 
 
6.2.3.9.1 Em função das peculiaridades da região de selva, a operação de busca 
e salvamento é, normalmente, realizada pelas F He, visto que são os vetores 
mais eficazes para localizar e fazer o resgate do interior da selva. 
 
6.2.3.9.2 Caso a situação tática permita, é indispensável que os sobreviventes 
criem indícios para facilitar a identificação do local onde se encontram, como a 
geração de fumaça e o uso de artefatos pirotécnicos. 
 
6.2.3.10 Evacuação Aeromédica 
 
6.2.3.10.1 A evacuação aeromédica é fundamental na região amazônica, em 
função da extrema carência de outros meios de transporte de feridos e doentes, 
refletindo na manutenção do moral da tropa. 
 
6.2.3.10.2 É imperiosa a rapidez na execução de uma operação de Ev Aem, 
uma vez que o deslocamento de ferido ou doente através da selva é um ônus 
para a F Spf. 
 
6.2.3.10.3 Nos locais onde o pouso da aeronave não é viável, é possível a 
retirada do ferido do interior da selva utilizando-se o guincho da aeronave ou a 
técnica de macguire. 
 
 
6.3 AMBIENTE OPERACIONAL DE PANTANAL 
 
6.3.1 As principais características do pantanal são (Fig 6-2):  
a) grandes áreas alagadas ou alagáveis; 
b) escassa rede rodoviária; 
c) vasta cobertura vegetal de diversos tipos; 
d) extensa rede hidrográfica; 
e) elevados índices de temperaturas na maior parte do ano; 
f) terreno levemente ondulado; e 
g) vazios demográficos. 
 
6.3.2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO DA AV EX NAS OPERAÇÕES EM 
AMBIENTE DE PANTANAL 
 
6.3.2.1 As características da região impõem restrições aos deslocamentos 
terrestres e fluviais, condicionados ao regime das chuvas, que ora é mais 
propício ao emprego das vias terrestres, ora às vias fluviais. O meio aéreo não 
sofre com essa sazonalidade. 
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                                                                Fig 6-2 Pantanal 

 
6.3.2.2 As tropas do pantanal são especializadas em operações fluviais; todavia, 
os meios aéreos serão empregados quando o fluvial não for capaz de alcançar o 
local da missão ou quando o emprego da aeronave proporcionar alguma 
vantagem tática como a surpresa ou o sigilo. 
 
6.3.2.3 O emprego de pequenas frações pode conduzir o planejamento para o 
emprego das aeronaves no nível seção ou até mesmo de uma aeronave isolada. 
 
6.3.2.4 Por possuir características semelhantes à região de selva, 
particularmente no período das chuvas, muitas das considerações referentes 
àquele ambiente operacional devem ser observadas neste. 
 
6.3.3 OPERAÇÕES AEROMÓVEIS EM AMBIENTE DE PANTANAL 
 
6.3.3.1 Assalto Aeromóvel 
 
6.3.3.1.1 As áreas alagadas no pantanal oferecem poucas possibilidades para a 
escolha de zonas de embarque e desembarque de tropas. Locais melhores 
encontram-se próximos às localidades ou nas margens dos rios. 
 
6.3.3.1.2 Não sendo possível o pouso em terrenos com tais características, 
podem ser empregadas as técnicas de helocasting, a de rapel ou a de fast rope. 
 
6.3.3.2 Incursão e Infiltração Aeromóvel 
 
6.3.3.2.1 As mesmas considerações observadas para o ambiente de selva 
devem ser consideradas para o pantanal. 
 
6.3.3.3 Exfiltração Aeromóvel 
 
6.3.3.3.1 Quando uma F Spf necessitar ser retirada de uma Z Aç no interior do 
pantanal, a exfiltração aeromóvel deve ser uma das principais opções. Isso se 
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dá em função das dificuldades de deslocamento de viaturas e embarcações em 
determinadas épocas do ano. 
 
6.3.3.4 Ataque Aeromóvel 
 
6.3.3.4.1 A operação de ataque aeromóvel no Pantanal caracteriza-se pelas 
ações das frações de ataque da Av Ex contra alvos que se destacam no 
ambiente, tais como: embarcações, grupos armados, instalações, 
acampamentos, comboios terrestres ou fluviais, dentre outros. 
 
6.3.3.5 Reconhecimento Aeromóvel 
 
6.3.3.5.1 As grandes extensões no Pantanal vocacionam a Av Ex para esse tipo 
de operação. Pela necessidade de se obter o máximo de dados sobre a região, 
as frações de helicópteros buscam informações sobre os eixos fluviais e 
terrestres, localidades e regiões de reunião de tropa. 
 
6.3.3.5.2 Levantamentos sobre a navegabilidade dos cursos de água e os locais 
adequados para o estabelecimento de Z Emb e Z Dbq contribuem para a 
obtenção de dados sobre o inimigo, reduzindo a deficiência de informações 
sobre o terreno e o inimigo. 
 
6.3.3.6 Segurança Aeromóvel 
 
6.3.3.6.1 É uma das missões prioritárias para a Av Ex nesse ambiente 
operacional. O deslocamento das tropas no meio fluvial torna indispensável o 
emprego da F He na missão de segurança do movimento. 
 
6.3.3.7 Suprimento Aeromóvel 
 
6.3.3.7.1 Em razão da precariedade de recursos locais, a Av Ex exerce 
primordial apoio na atividade logística. Nesse sentido, o emprego dos aviões, 
preferencialmente, pode garantir o suprimento à F Spf. 
 
6.3.3.7.2 Na falta de pistas de pouso, a F He é a certeza que o suprimento 
chegará à tropa que se encontra na região pantaneira. 
 
6.3.3.7.3 Nas situações mais extremas, em função dos alagamentos sazonais, o 
suprimento pode ser lançado em local que permita ser apanhado pela tropa. 
 
6.3.3.8 Transporte Aeromóvel 
 
6.3.3.8.1 As grandes distâncias, somadas às dificuldades da falta de estrutura 
de transportes, tornam esse tipo de operação primordial no planejamento de 
qualquer operação a ser executada pela F Sup. 
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6.3.3.8.2 Se o transporte for para uma região que não ofereça condições de 
pouso, o que é comum, pode ser utilizado um dos outros métodos de 
desembarque disponíveis (helocasting, rapel, fast hope, lançamento por 
paraquedas, gancho, guincho etc.). 
 
6.3.3.9 Evacuação Aeromédica 
 
6.3.3.9.1 As mesmas considerações observadas para o ambiente de selva 
devem ser consideradas para o pantanal. 
 
 
6.4 AMBIENTE OPERACIONAL DE CAATINGA 
 
6.4.1 As principais características da caatinga são: 
a) baixa pluviosidade; 
b) pouca umidade; 
c) altas temperaturas diurnas; 
d) vegetação emaranhada, retorcida, espinhosa e de baixa altura; e 
e) solo predominantemente pedregoso, com material solto (pedriscos) e áreas 
arenosas. 
 
6.4.2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO DA AV EX NAS OPERAÇÕES EM 
AMBIENTE DE CAATINGA 
 
6.4.2.1 A presença de areia, pedriscos e as elevadas temperaturas exigem 
algumas medidas extras para a preservação das aeronaves. 
 
6.4.2.2 Há a necessidade de instalação de filtros nas tomadas de entrada de ar 
das turbinas dos helicópteros, para evitar o desgaste proveniente da poeira. As 
elevadas temperaturas, aliadas à instalação dos referidos filtros, influenciam no 
rendimento dos motores das aeronaves. 
 
6.4.2.3 Nas situações de pouso e de decolagem devem ser observados 
cuidados para que não sejam arremessados materiais soltos nas aeronaves 
estacionadas, bem como para que não ocorra a perda de referências devido à 
poeira levantada (Fig 6-3). 
 
6.4.2.4 O estabelecimento de zona de pouso de helicóptero (ZPH) e locais de 
aterragem (Loc Ater) em áreas de caatinga densa e espinhosa é de difícil 
execução. 
 
6.4.2.5 O apoio logístico para o ressuprimento de água é de vital importância 
para as operações nesse tipo de ambiente. 
 
6.4.2.6 A infraestrutura de apoio nas localidades da região é limitada, 
restringindo-se a aeroportos e campos de pouso de pequeno porte, o que exige 
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providências logísticas importantes, como a manutenção de um plano de 
posicionamento de combustível de aviação. 
 

Fig 6-3 Situação de “Brownout” durante decolagem em área de caatinga 

 
6.4.2.7 As elevadas temperaturas e o ar muito seco são fatores que 
potencializam a fadiga nas tripulações. 
 
6.4.3 OPERAÇÕES AEROMÓVEIS EM AMBIENTE DE CAATINGA 
 
6.4.3.1 Assalto Aeromóvel 
 
6.4.3.1.1 Em áreas de caatinga rala, existem faixas de terreno com 
características convencionais apropriadas para servirem de ZPH e Loc Ater. Em 
áreas de caatinga média e densa, essas possibilidades são reduzidas. 
 
6.4.3.1.2 É comum a utilização dos leitos secos dos rios ou das clareiras 
existentes na Caatinga como Z Emb e de Dbq. Na ausência das últimas, a 
melhor opção é a abertura de uma clareira, infiltrando-se, com antecedência, 
uma equipe para isso. 
 
6.4.3.1.3 Não sendo possíveis tais procedimentos, podem ser empregadas as 
técnicas de desova como rapel e fast rope. 
 
6.4.3.1.4 Deve-se levar em conta a distância da Z Dbq até o objetivo da F Sup, a 
qual não deve ser muito grande, em função da dificuldade da progressão da 
tropa através da caatinga. 
 
6.4.3.2 Incursão e Infiltração Aeromóvel 
 
6.4.3.2.1 No emprego de pequenas frações terrestres, as operações de incursão 
e de infiltração aeromóvel tornam-se o meio mais eficaz para o deslocamento da 
tropa e o cumprimento da missão. 
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6.4.3.3 Exfiltração Aeromóvel 
 
6.4.3.3.1 A tropa a ser exfiltrada deve ser alertada quanto aos cuidados no 
preparo da zona de embarque, levando em consideração as características do 
ambiente.  
 
6.4.3.4 Reconhecimento Aeromóvel 
 
6.4.3.4.1 O reconhecimento de eixos penetrantes ou de zona, por intermédio dos 
helicópteros, permite um levantamento mais ágil dos elementos essenciais de 
informação do ambiente de caatinga. 
 
6.4.3.4.2 Além do natural levantamento de eixos, localidades e posições 
inimigas, a busca sobre posições dominantes e linhas de água é de vital 
importância para o movimento da F Spf. 
 
6.4.3.5 Comando e Controle 
 
6.4.3.5.1 O lançamento de postos de comando tático e o enlace das F Spf 
podem ser dinamizados nas operações em ambiente de caatinga, visto que a 
velocidade e o domínio da terceira dimensão evitam o desgaste prematuro da 
tropa. 
 
6.4.3.6 Suprimento Aeromóvel 
 
6.4.3.6.1 O helicóptero é um meio eficaz para atender às necessidades 
logísticas em operações terrestres nesse ambiente, tendo em vista que esta é 
uma região desprovida de recursos naturais, com condições climáticas extremas 
e escassez de água. 
 
6.4.3.7 Transporte Aeromóvel 
 
6.4.3.7.1 Se o transporte for para uma área que não ofereça condições de 
pouso, como na caatinga densa, exige-se o desembarque por rapel, por fast 
rope, pelo guincho ou pelo gancho (no caso de carga). 
 
6.4.3.8 Evacuação Aeromédica 
 
6.4.3.8.1 As mesmas considerações observadas para o ambiente de selva e de 
pantanal devem ser consideradas para a caatinga. 
 
 
6.5 AMBIENTE OPERACIONAL DE MONTANHA 
 
6.5.1 Principais características do ambiente operacional de montanha: 
a) elevações superiores a 300 metros (até 1000 ft equivale a terreno montuoso); 
b) mudanças rápidas e extremas de temperatura; 
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c) ventos fortes e constantes; 
d) neblina; 
e) ar rarefeito; 
f) solo rochoso; 
g) chuvas intensas; e 
h) cobertura vegetal variada. 
 
6.5.2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO DA AV EX NAS OPERAÇÕES EM 
AMBIENTE DE MONTANHA 
 
6.5.2.1 As características deste terreno são restritivas aos deslocamentos 
terrestres e fluviais, aumentando a necessidade do emprego de meios aéreos  
(Fig 6-4). 
 

         Fig 6-4 Voo de combate em região de montanha 
 
6.5.2.2 Os compartimentos montanhosos impedem, muitas vezes, o emprego de 
rádios em frequência modulada (FM) e dificulta o emprego de rádios em 
amplitude modulada (AM) das aeronaves. 
 
6.5.2.3 As ações descentralizadas das tropas terrestres direcionam para a 
utilização de pequenas frações de helicópteros. 
 
6.5.2.4 O emprego dos helicópteros tem restrições devido ao ar rarefeito, que 
influencia na performance das aeronaves, reduzindo a capacidade de carga das 
mesmas. 
 
6.5.2.5 As condições atmosféricas em zona de montanha podem influenciar o 
voo das aeronaves, o que terá como consequência a necessidade de adaptação 
das capacidades técnicas das tripulações. 

 

6.5.2.6 O terreno irregular pode inviabilizar o pouso em determinadas áreas, o 
que torna o emprego de grandes frações um dado relevante durante os 
planejamentos. 
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6.5.2.7 As condições meteorológicas instáveis podem inviabilizar a operação, os 
ventos de alta intensidade, a neblina e a chuva podem impossibilitar o pouso em 
determinadas áreas e podem levar o piloto à desorientação espacial, tudo 
podendo ser agravado no caso de operação com OVN. 
 
6.5.3 OPERAÇÕES AEROMÓVEIS EM AMBIENTE DE MONTANHA 
 
6.5.3.1 Assalto Aeromóvel 
 
6.5.3.1.1 Os melhores locais para a instalação de ZPH e de Loc Ater em área de 
montanha encontram-se nas proximidades dos vales. Na ausência destes, são 
utilizadas as técnicas aeromóveis como o rapel ou o fast rope. 
 
6.5.3.1.2 Na seleção de rotas de voo, os principais fatores a serem considerados 
são as altitudes e as defesas antiaéreas inimigas. 
 
6.5.3.1.3 O combate decisivo nas regiões montanhosas é travado nas partes 
mais altas do terreno, o domínio sobre as vias de passagem caracteriza a 
vantagem tática. Nesse contexto, a Av Ex pode contribuir com a condução de 
assaltos aeromóveis de escala considerável. 
 
6.5.3.2 Incursão e Infiltração Aeromóvel 
 
6.5.3.2.1 A incursão aeromóvel é uma operação bastante apropriada para a 
inserção de tropas em ambiente de montanha, visto que a dificuldade de acesso, 
as grandes altitudes e as intempéries meteorológicas restringem os 
deslocamentos de grandes efetivos da F Sup. 
 
6.5.3.2.2 A infiltração aeromóvel é a operação base das ações da tropa 
especializada de montanha. É empregada com o intuito de minimizar o desgaste 
dessa tropa.  
 
6.5.3.3 Exfiltração Aeromóvel 
 
6.5.3.3.1 A exfiltração aeromóvel ocorre sempre que houver uma zona de pouso 
compatível com as limitações técnicas das aeronaves. Deve-se considerar que o 
ar rarefeito das grandes altitudes e a baixa temperatura prejudicam o rendimento 
dos helicópteros. 
 
6.5.3.4 Reconhecimento Aeromóvel 
 
6.5.3.4.1 A exiguidade de eixos de ligação terrestres e o difícil acesso a 
determinadas partes do terreno montanhoso por tropas da F Spf fazem do 
helicóptero um meio rápido e eficaz para a F Ter obter informações de forma 
precisa. 
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6.5.3.4.2 A obtenção de dados sobre o inimigo, localidades, regiões de 
passagens, acidentes capitais e locais adequados para o estabelecimento de Z 
Emb e Z Dbq devem ser os principais objetivos dos reconhecimentos. 
 
6.5.3.4.3 Uma visibilidade inferior a 2000m, particularmente proporcionada por 
névoa ou nevoeiro, restringe a capacidade de observação e de obtenção de 
informações em região montanhosa mesmo que se utilizem meios optrônicos. 
 
6.5.3.5 Comando e Controle 
 
6.5.3.5.1 As características do terreno frequentemente diminuem as 
possibilidades de comando e controle, exigindo a previsão de meios alternativos, 
isto é, repetidores de rádio e/ou sistema físico para assegurar comunicações 
contínuas.  
 
6.5.3.5.2 Os equipamentos de comunicações da F He são capazes de operar em 
todas as faixas de frequência utilizadas pela F Spf, ligando os diversos 
comandos entre si e com seus elementos subordinados, mesmo em locais de 
difícil acesso. Assim, o emprego do helicóptero, funcionando como repetidora ou 
mesmo PC aéreo, pode constituir uma vantagem significativa para um 
comandante em operações na montanha. 
 
6.5.3.6 Suprimento Aeromóvel 
 
6.5.3.6.1 O helicóptero torna-se um meio eficaz para atender às necessidades 
logísticas em operações terrestres nesse ambiente operacional, em virtude da 
necessidade de não sobrecarregar as tropas aeromóveis e de não comprometer 
sua capacidade de manobra. 
 
6.5.3.6.2 As condições climáticas da região, aliadas às características das 
aeronaves utilizadas pela F He, como autonomia, capacidade do guincho e do 
gancho e a capacidade de carga útil a ser transportada, devem ser 
especialmente levadas em consideração no planejamento da operação de Sup 
Amv. 
 
6.5.3.6.3 O material deve ser deixado em local que permita ser apanhado pela 
tropa. Devem ser evitadas áreas íngremes ou isoladas, ou seja, sem 
possibilidade de acesso pela tropa de superfície. 
 
6.5.3.7 Evacuação Aeromédica 
 
6.5.3.7.1 É imperiosa a rapidez na execução de uma Op Ev Aem, uma vez que o 
deslocamento de ferido ou doente através da montanha pode se tornar um ônus 
para a força de superfície. 
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6.5.3.7.2 Nos locais onde não é viável o pouso da aeronave, é possível a 
retirada do ferido do interior da região montanhosa utilizando-se o guincho da 
aeronave ou a técnica de macguire. 
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CAPÍTULO VII 
 

A LOGÍSTICA DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 
 
 
7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
7.1.1 O fundamento a ser buscado pela Logística é a aproximação dos 
processos empregados nas operações em situação de não guerra àqueles que 
serão utilizados em situação de guerra. O planejamento e a execução de suas 
atividades devem seguir os princípios estabelecidos na doutrina de logística 
militar. 
 
7.1.2 A estrutura de apoio Logística de Aviação do Exército (Log Av Ex) está 
organizada de forma compacta e modular, a fim de possibilitar um apoio 
adequado à especificidade do material. 
 
7.1.3 A finalidade desse apoio é a manutenção do esforço aéreo, para tanto deve 
ser eficiente, oportuno e na medida certa. O sucesso será alcançado por meio 
do emprego tempestivo, balanceado e sincronizado dos recursos materiais e 
humanos, evitando-se carências ou excessos de meios empregados. 
 
7.1.4 Em face das características do TO/A Op e da infraestrutura logística 
existente, a estrutura de apoio Log Av Ex pode coexistir de duas formas: 
centralizada e descentralizada. 
 
7.1.4.1 A estrutura centralizada caracteriza-se pelo agrupamento dos recursos 
logísticos sob um mesmo comando, desdobrada pelo B Mnt Sup Av Ex. 
 
7.1.4.2 A descentralizada caracteriza-se pela adaptação dos meios a cada tipo 
de operação ou elemento a ser apoiado. Estruturas modulares (equipes) são 
empregadas para realizar o apoio logístico aproximado a cada elemento de 
aviação desdobrado no terreno. 
 
7.1.5 O apoio logístico específico de aviação envolve atividades de manutenção, 
suprimento, transporte e salvamento, específicas de aviação, sendo executado 
exclusivamente por pessoal especializado. 
 
 
7.2 FORMAS DE APOIO LOGÍSTICO NA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 
7.2.1 O B Mnt Sup Av Ex presta o apoio às unidades aéreas na forma de apoio 
ao conjunto ou apoio direto, de modo similar ao que as unidades logísticas 
prestam à F Sup. 
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7.2.2 O apoio logístico deve ser levado o mais próximo possível do elemento 
apoiado, desde que as situações táticas e logísticas o permitam, levando em 
consideração o risco logístico e a continuidade do apoio. 
 
7.2.3 A Av Ex é apoiada em todas as classes (excluindo as próprias de aviação) 
pela estrutura logística terrestre existente no TO/A Op. 
 
 
7.3 O PLANEJAMENTO DA LOGÍSTICA DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 
7.3.1 O planejamento logístico na Av Ex deve ser exequível, seguindo, 
essencialmente, os princípios da adaptabilidade, flexibilidade e adequabilidade, 
devido ao caráter dinâmico das ações. 
 
7.3.2 Dada a peculiaridade da logística na Av Ex, o planejamento deve obedecer 
às seguintes condicionantes: 
a) capacidade de mobilização nacional; 
b) disponibilidade de meios; 
c) determinação das necessidades; 
d) disponibilidade de itens críticos; 
e) determinação de fatores restritivos; 
f) possibilidade de utilização de recursos civis; e 
g) disponibilidade de recursos financeiros. 

 
7.3.3 O planejamento logístico da Av Ex deve ocorrer nos níveis estratégico, 
operacional e tático, respeitando-se as especificidades de cada estrutura, as 
subordinações e as possibilidades de ligação para a devida coordenação. 
 
7.3.4 A sincronização da logística com as necessidades operativas deve ser 
buscada pelos responsáveis por essas atividades, a fim de possibilitar a escolha 
da melhor linha de ação a ser seguida. 
 
7.3.5 O confiabilidade do sistema de gerenciamento das informações é 
fundamental, de modo a garantir um apoio adequado e oportuno, assim como 
possibilitar a atualização dos relatórios, mapas de situação, estimativas 
logísticas e outros documentos correlatos, por todos os elementos apoiados. 
 
 
7.4 ORGANIZAÇÃO DA LOGÍSTICA NA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 
7.4.1 O B Mnt Sup Av Ex, o Destacamento Logístico de Aviação do Exército (Dst 
Log Av Ex) e as Esquadrilhas de Manutenção e Suprimento (Esqda Mnt Sup) 
das unidades aéreas de Av Ex constituem os escalões logísticos na Av Ex, 
desdobrados desde a Zona de Administração (ZA) até a Zona de Combate (ZC). 
 
7.4.1.1 O B Mnt Sup Av Ex é a unidade logística existente desde o tempo de 
paz, responsável pela manutenção nos segundo e terceiro escalões, de todas as 
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aeronaves e seus acessórios, além de prover os suprimentos necessários para 
as organizações militares de Av Ex. Desdobra-se na Base Logística Conjunta (B 
L Cj), quando em operações conjuntas, ou junto das instalações logísticas do 
mais alto escalão da F Ter presente em uma operação singular. 
 
7.4.1.2 O Dst Log Av Ex é uma estrutura logística desdobrada em situação de 
guerra na Base Logística Terrestre (BLT), composto exclusivamente de 
elementos logísticos da Av Ex, tais como: para o controle do espaço aéreo; 
bombeiros; de abastecimento; de busca e salvamento; de suprimento da 
material de aviação; e de manutenção de segundo escalão (Fig 7-1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig 7-1 Elementos do Dst Log Av executando manutenção em campanha 

 
7.4.1.3 A Esqda Mnt Sup é a subunidade de uma unidade aérea responsável 
pela manutenção de primeiro escalão e pelo controle de suprimento para o apoio 
ao Batalhão de Aviação desdobrado na ZC. 
 
7.4.2 Na Zona de Interior (ZI), a logística de aviação está diretamente 
subordinada ao Comando Logístico, sendo de responsabilidade da Diretoria de 
Material de Aviação do Exército (Órgão de Direção Setorial) e realizada por 
organizações militares ou empresas civis contratadas para a execução da 
logística de terceiro e quarto níveis, apoiando os meios orgânicos de logística 
nas necessidades específicos. 
 
 
7.5 CLASSES LOGÍSTICAS ESPECÍFICAS DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 
7.5.1 SUPRIMENTO CL III-A (COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO) 
 
7.5.1.1 As unidades da Av Ex são supridas, normalmente, pelo B Mnt Sup Av Ex, 
valendo-se do processo de troca ou do enchimento de viaturas cisternas ou 
reservatórios flexíveis embarcados em viaturas. O B Mnt Sup Av Ex transporta 
esse suprimento até a OM Av Ex (distribuição na unidade) ou desdobra um 
Posto de Suprimento Móvel (P Sup Mv), postando-se ao longo do eixo de 
suprimento e evacuação. 
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7.5.1.2 Para o apoio às operações é comum a montagem de um ou mais postos 
de ressuprimento avançado (PRA), que podem ser operados por pessoal do B 
Mnt Sup Av Ex ou da unidade aérea (Fig 7-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Fig. 7-2 Equipe de abastecimento de aeronaves 

 
7.5.2 SUPRIMENTO CL V-A (MUNIÇÃO DE AVIAÇÃO) 
 
7.5.2.1 O fluxo de suprimento da munição específica de aviação é idêntico ao 
fluxo de Sup Classe III-A. As estimativas logísticas de consumo de munição 
devem ser baseadas no tipo de armamento aéreo, tipo de Op Amv a ser 
realizada e número de surtidas. 
 
7.5.2.2 O B Mnt Sup Av Ex, em função dessas estimativas e da disponibilidade 
de munição, faz o aprovisionamento e a distribuição do suprimento solicitado 
pelas OM Av Ex, cabendo a esta última a entrega nas suas respectivas 
subunidades aéreas. 
 
7.5.2.3 Da mesma forma que o combustível de aviação, a munição pode ser 
alocada em PRA para facilitar as operações e manter o fluxo de voo das 
aeronaves. 
 
7.5.3 SUPRIMENTO CL IX (AVIAÇÃO) 
 
7.5.3.1 O fluxo logístico do material desta classe caracteriza-se pelo processo de 
distribuição na unidade e pela necessidade de controles informatizados dos 
respectivos estoques, acrescidos da particularidade de exigir depósitos 
climatizados para armazenamento de certos itens. 
 
7.5.3.2 O B Mnt Sup Av Ex faz o processamento dos pedidos de Cl IX-A e 
distribui o material solicitado na unidade apoiada ou em um posto de 
ressuprimento, aproveitando, sempre que possível, o transporte de suprimento 
Cl III-A e V-A de maior consumo. 
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7.5.3.3 Os B Av Ex recebem esses itens e os armazenam nas suas 
subunidades. A unidade aérea faz a entrega desses itens para suas 
subunidades desdobradas em áreas mais avançadas do TO, exceto quando o B 
Mnt Sup Av Ex realizar essa entrega diretamente. 
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CAPÍTULO VIII 
 

GESTÃO DO RISCO NO EMPREGO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 
 
 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
8.1.1 A gestão do risco na Av Ex, como ferramenta de auxílio às tomadas de 
decisões, estabelece as diretrizes de gerenciamento, planejamento e controle da 
atividade aérea, tudo com a finalidade de minimizar os riscos e incertezas das 
operações com aeronaves na F Ter. 
 
8.1.2 A gestão do risco no emprego da Av Ex deve: 
a) Aproximar-se da gestão de apoio às operações militares. Assim, tal gestão 
orienta o OPAI (Oficial de Prevenção de Acidentes na Instrução) e o OSV (Oficial 
de Segurança de Voo) sobre o gerenciamento do risco no âmbito de suas 
atribuições e direciona ações a serem tomadas em todos os níveis de comando; 
b) Garantir que a Av Ex possua um sistema de supervisão da segurança 
operacional adequado ao contexto de sua missão, observadas suas 
competências; 
c) Incorporar as regulamentações que permitam a avaliação do desempenho da 
segurança operacional; 
d) Desenvolver, implantar e executar o monitoramento e a mensuração do 
desenvolvimento de segurança operacional no âmbito da Av Ex; 
e) Apoiar o desenvolvimento, a operacionalidade e a melhoria contínua dos 
sistemas de gerenciamento de riscos das OM Av Ex, bem como assegurar sua 
interação, quando viável, com os demais sistemas do EB; e 
f) Orientar a atuação das diversas Unidades Militares quanto ao planejamento, 
desenvolvimento, operacionalização, manutenção, monitoramento, revisão e 
melhoria contínua do gerenciamento de riscos nos aspectos internos e externos, 
realizando a interface entre o OPAI e o OSV. 
 
8.1.3 O adequado gerenciamento do risco às operações militares visa a 
assegurar que as forças operativas de aeronaves estejam fisicamente seguras e 
coerentes em função do ambiente operacional, da manobra, do valor e da 
natureza do elemento apoiado. Para tanto, o gerenciamento do risco deve ser 
eficiente e oportuno. 
 
8.1.4 O gerenciamento de riscos é um caminho para colocar mais realismo a 
uma determinada missão sem pagar um preço alto com vidas ou equipamentos. 
Esse processo não é limitado apenas a treinos e exercícios, devendo ser 
aplicado em situações reais, minimizando as perdas durante o combate. 
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8.2 A GESTÃO DO RISCO OPERATIVO 
 
8.2.1 Segurança operacional é o estado no qual o risco de lesões às pessoas ou 
danos a bens (equipamentos ou estruturas) se reduzem e se mantêm em um 
nível aceitável, por meio de um processo contínuo de identificação de perigos e 
gerenciamento dos riscos. 
 
8.2.2 O processo de gerenciamento do risco à segurança operacional adotado 
pela Av Ex é composto das seguintes fases: 
a) identificação dos perigos; 
b) análise das causas e consequências dos perigos; 
c) avaliação dos riscos associados às consequências dos perigos; 
d) proposição das ações de mitigação, eliminação e controle dos riscos; e 
e) avaliação da eficácia das ações implementadas. 
 
8.2.3 São fontes de dados ou informações de segurança operacional para os 
propósitos do gerenciamento do risco: 
a) relatos de prevenção; 
b) relatos voluntários; 
c) dados e informações oriundos de ocorrências aeronáuticas e eventos de 
segurança operacional; e 
d) outras fontes julgadas adequadas para o aprimoramento dos processos da 
garantia da segurança operacional e da segurança operacional. 
 
 
8.3 PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 
8.3.1. Perigo é qualquer condição, objeto ou atividade que, potencialmente, pode 
causar lesões às pessoas, danos a bens (equipamentos ou estruturas), perda de 
pessoal ou redução da habilidade para desempenhar uma função determinada. 
 
8.3.2 O processo de identificação de perigos (Fig 8-1) tem como objetivo 
assegurar a identificação de perigos à segurança operacional, com base na 
coleta de dados oriundos de fontes diversas e com a adoção de ferramentas de 
análise e de prevenção. A Av Ex trabalha com abordagens preventivas de 
identificação de perigos, valendo-se de relatos de prevenção e monitoramento 
das operações. 
 
8.3.3 Todos os envolvidos podem reconhecer perigos ou condições inseguras 
nas atividades desempenhadas na operação, gerando os dados que serão 
processados pelo OSV/OPAI na fase de “Validação e Análise Preliminar”. 
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Fig 8-1 Processo de identificação de perigos 

 
 
8.4. PROCESSO DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS 
 
8.4.1 Risco é a resultante da avaliação das consequências, ou resultados 
potenciais, de um perigo expresso em termos de probabilidade e severidade, 
tomando como referência a pior condição possível. 
 
8.4.2 O processo de avaliação e controle de riscos (Fig 8-2) tem como objetivo 
identificar, analisar e eliminar/mitigar os riscos (ligados aos perigos identificados) 
que ameaçam a segurança operacional da Av Ex, mantendo-os em um nível 
considerado aceitável tendo em vista uma alocação equilibrada dos recursos da 
organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 8-2 Processo de avaliação e controle de riscos 

 
8.4.3 Tão logo um perigo tenha sido identificado e cadastrado na base de dados 
de perigos o OSV/OPAI procede ao gerenciamento dos riscos que são originados 
por este perigo. 
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8.4.4 No caso de riscos considerados “intoleráveis”, o OSV/OPAI deve ser 
imediatamente convocado para definir as ações a serem adotadas. 
 
8.4.5 As estratégias de mitigação a serem consideradas são as seguintes: 
a) Aversão ao risco (nível de risco extremo) – reconsiderações nas operações 
por causa do nível do risco ser intolerável, a ser determinada pelo 
Gerenciamento do Risco (GR) e envio de informação ao Esc Sup; 
b) Redução do risco (nível de risco tolerável) – planejamento e adoção de 
medidas eficazes para reduzir o nível do risco, com elaboração de plano de ação 
para resolver a situação; e 
c) Aceitação do risco (níveis de risco tolerável e aceitável) – decisão de 
continuar as operações porque o risco resultante é aceitável ou tolerável (caso 
em que é necessário prover análise de custo-benefício para justificar a aceitação 
do risco). 
 
8.4.6 As estratégias de mitigação são mais detalhadas na Tabela 8-3, onde para 
cada nível de risco existe um conjunto de ações demandadas para a mitigação 
do mesmo. O OSV/OPAI trabalha para reduzir os riscos até o nível mais baixo 
possível, dentro do razoável. 
 
8.4.7 Supondo nível de risco intolerável, o GR e o OSV/OPAI atuam conforme 
descrito nas ações demandadas (Tabela 8-3) e reavaliam o nível de risco até que 
o mesmo seja classificado como aceitável. 
 
8.4.8 Supondo o nível de risco tolerável, o OSV/OPAI atua até atingir o nível de 
risco aceitável, sendo aceitável manter o nível de risco moderado, caso não seja 
possível diminuir o nível de risco dentro do razoavelmente praticável, com 
justificativa dada por uma análise de custo-benefício. 
 
8.4.9 Na elaboração de planos de ação, para os níveis de risco extremo e 
moderado, as defesas e controles a serem considerados são os seguintes: 
a) remover o perigo, caso possível; 
b) estabelecer barreiras físicas que evitem ou reduzam a consequência do 
perigo; 
c) prover alarmes ou avisos quando há consequências adversas iminentes;  
d) realizar treinamentos para estabelecer a compreensão e a conscientização 
acerca dos perigos inerentes ao ambiente operacional; e 
e) realizar as atividades de manutenção de forma segura. 
 
 
8.5 PROBABILIDADE DO RISCO 
 
8.5.1 Probabilidade do risco é a possibilidade de que um evento ou uma 
situação insegura possa ocorrer. A probabilidade está ligada à estimativa das 
chances de que determinada consequência venha a ocorrer. A Tabela 8-1 mostra 
os valores de probabilidade expressos em termos quantitativo e qualitativo. 
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Probabilidade do evento 

Definição 
qualitativa 

Significado Valor 

Frequente 
Provável que ocorra muitas vezes (tem ocorrido 
frequentemente) 

5 

Ocasional 
Provável que ocorra algumas vezes (tem ocorrido 
ocasionalmente) 

4 

Remoto 
Improvável, porém é possível que ocorra (ocorre 
raramente) 

3 

Improvável 
Muito improvável que ocorra (não se conhece ocorrência 
anterior) 

2 

Extremamente 
improvável 

Quase inconcebível que o evento ocorra 1 

Tab 8-1 Probabilidade do Risco 

 
 
8.6 SEVERIDADE DO EVENTO 
 
8.6.1 Consiste na estimativa dos danos de qualquer natureza (fatalidades, danos 
patrimoniais, prejuízos financeiros, econômicos, ambientais etc.) decorrentes da 
materialização de determinada consequência. A Tabela 8-2 mostra os valores de 
severidade expressos em termos quantitativo e qualitativo. 
 

SEVERIDADE DOS EVENTOS 

Definições 
de aviação 

Significado Valor 

Catastrófico 
- Destruição de equipamento. 
- Mortes múltiplas. 

A 

 
Perigoso 

- Uma redução importante das margens de segurança, dano 
físico ou uma carga de trabalho tal que os operadores não 
podem desempenhar suas tarefas em forma precisa e completa. 
- Lesões graves ou mortes de uma quantidade de gente. 
- Danos maiores ao equipamento. 

B 
 

Maior 

- Uma redução significativa das margens de segurança, uma 
redução na habilidade do operador em responder a condições 
operacionais adversas como resultado do incremento da carga 
de trabalho ou como resultado de condições que impedem sua 
eficiência. 
- Incidente grave. 
- Lesões a pessoas. 

C 

Menor 

- Interferência. 
- Limitações operacionais. 
- Utilização de procedimentos de emergência. 
- Incidentes menores. 

D 

Insignificante - Consequências leves. E 
Tab 8-2 Severidade do Risco 
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8.7 AVALIAÇÃO DOS RISCOS 
 
8.7.1 A avaliação dos riscos começa pela determinação da tolerabilidade dos 
mesmos, a partir da combinação da probabilidade e da severidade previamente 
atribuídas. 
 
8.7.2 A matriz de avaliação dos riscos é mostrada na Tabela 8-3, que define a 
tolerabilidade dos riscos como sendo a combinação da probabilidade com a 
severidade. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab 8-3 A Tabela apresenta a classificação dos níveis de risco e as ações demandadas 
correspondentes 

 
 
8.8 CAPACIDADES DA SEGURANÇA DE VOO 
 
8.8.1 Consciência Situacional 
 
8.8.1.1 Capacidade de fomentar nos tripulantes a percepção do que está ao seu 
redor. Diversos fatores estressantes, tanto físicos como psicológicos, influenciam 
na carga mental necessária para manter um nível de consciência situacional 
aceitável durante a operação de uma aeronave, uma vez que podem, também, 
afetar os processos cognitivos. 
 
8.8.2 Gerenciamento do Risco Operacional 
 
8.8.2.1 Capacidade de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar as 
exposições ao risco operacional, no tocante aos procedimentos afetos às mais 
diversas operações aeronáuticas. 
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CAPÍTULO IX  
 

AUTOPROTEÇÃO DAS AERONAVES DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 
 
 
9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
9.1.1 A Av Ex em operações está sujeita às ameaças de um ambiente hostil. A 
guerra eletrônica (GE) e as defesas inimigas, frequentemente, priorizam o 
ataque ao vetor aéreo, seja por sua importância para as operações, seja pelo 
efeito moral e midiático causado pela destruição de uma aeronave. 
 
9.1.2 AMEAÇA 
 
9.1.2.1 A ameaça anti-helicóptero engloba todas as ações ativas e passivas que 
o inimigo pode realizar para destruir ou neutralizar uma aeronave. Para isso, 
emprega, dentre outros, os seguintes equipamentos: 
a) mísseis terra-ar de 3ª e 4ª geração (com destaque para os sistemas 
portáteis); 
b) canhões antiaéreos associados a radares de vigilância terrestre (RVT); 
c) aeronaves remotamente pilotadas (ARP); 
d) armamentos guiados à laser; 
e) mísseis anticarro contra helicópteros; 
f) minas anti-helicóptero (ameaça ao voo desenfiado); 
g) armamentos individuais (voo baixa altura); e 
h) interferência/bloqueio eletromagnético e eletro-óptico nas operações. 
 
9.1.2.2 O voo tático, realizado com trajetórias próximas ao solo, o que permite se 
furtar às vistas e ameaças inimigas, é uma das respostas para reduzir os riscos 
de neutralização das aeronaves. Entretanto, a Av Ex atua em ambientes 
extremamente variados, onde essa técnica é, muitas vezes, inaplicável 
(especialmente em zonas urbanas) ou não fornece uma proteção eficiente, como 
nas operações em terrenos planos. 
 
9.1.2.3 Devem ser levadas em consideração, além das forças de superfície, as 
ameaças oriundas de outras plataformas aéreas: mísseis AR-AR, equipamentos 
de medidas de ataque eletrônico (MAE) inimigos, executando diversas técnicas 
de interferência eletromagnética, e radares com tecnologia que neutralizem as 
vantagens do voo em formação cerrada (radar com compressão de pulso ou 
modulação intrapulso), por exemplo. 
 
9.1.2.4 É necessária, dessa forma, uma estrutura global e sistêmica que possa 
garantir ao máximo a sobrevivência das aeronaves em combate, sem reduzir 
suas capacidades operacionais. 
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9.1.3 PERMANÊNCIA EM COMBATE 
 
9.1.3.1 As aeronaves da Av Ex devem, sempre que possível, dispor de sistemas 
de guerra eletrônica integrado de autoproteção, concebidos para que as 
tripulações possam focar sua atenção no voo e na tática da missão, enquanto o 
sistema oferece a proteção requerida em cenários de múltiplas ameaças. 
 
9.1.3.2 A consciência situacional da tripulação, em termos de ameaças, contribui 
decisivamente para a permanência da aeronave em combate e consiste em: 
a) evitar os perigos diretos, a partir da análise das informações do inimigo e da 
preparação para a missão, integrando a carta de situação inimiga com softwares 
de predição e planejamento de cobertura de frequências; 
b) explorar corretamente os meios de comunicações (Com) e de não 
comunicações (N Com) da aeronave (medidas de proteção eletrônica - MPE) 
para que não possam ser explorados pela GE inimiga; 
c) durante o voo, adotar rotas alternativas com base nas informações recebidas 
em tempo real pela detecção e alerta - radar (RWR), míssil (MWS) e laser (LWR) 
- ou o engajamento por armamentos guiados por infravermelho; e 
d) perturbar ou enganar as ameaças com a utilização de MAE (como chaff, 
flares, dissipadores de calor das turbinas e MAE direcionais infravermelhas), 
associadas às esquivas (Fig 9-1). 
 

 
Fig 9-1 Aeronave lançando flares 

 
9.1.3.3 Em complemento a essas ações, deve-se buscar minimizar as 
consequências caso a aeronave seja alvejada, com o emprego de dispositivos 
de proteção ou de redução de vulnerabilidade. 
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9.1.3.4 A sistemática de permanência em combate deve seguir a seguinte lógica: 
 

NÃO SER DETECTÁVEL 

- Reduzir exposição no espectro eletromagnético e acústico (furtividade). 
- Emprego de comunicações seguras (comunicar e alertar, valendo-se de detectores de 
alerta integrados à situação). 
- Aplicação de procedimentos e táticas (individuais e coletivos). 
- Operar principalmente à noite com o uso dos OVN. 

CASO CONTRÁRIO, NÃO SER ATINGIDO 

- Emprego de MAE (chaffs/flares + programação). 
- Realizar a autodefesa (diferentemente da autoproteção, caracteriza-se por atacar a 
ameaça pelo fogo). 
- Esquiva adaptada à ameaça (mobilidade). 

CASO CONTRÁRIO, NÃO SER DESTRUÍDO 

- Proteção balística (blindagem em pontos críticos). 
- Dispositivos autovedantes (tanques de combustível) 
- Resistência mecânica/estrutural das aeronaves (redundância, segregação e materiais 
compostos). 
- Capacidade de regeneração (redução do tempo de reparação em combate) e 
otimização da célula. 

 
9.1.4 GUERRA ELETRÔNICA E INTELIGÊNCIA 
 
9.1.4.1 A Autoproteção de Aeronave da Av Ex (APA) está inserida no contexto 
das importantes funções de GE e de inteligência (Intlg). Tais divisões e assuntos 
devem ser de conhecimento dos operadores de APA e servem como base para a 
estrutura em questão. 
 
9.1.4.2 A principal função do sistema de guerra eletrônica integrado de 
autoproteção é a permanência da aeronave em combate. Entretanto, seus 
sensores (radar, laser, míssil, direction finder, câmeras FLIR e outros) podem, 
também, desempenhar secundariamente a função de inteligência de sinais de 
não comunicações (ELINT), fornecendo informações técnicas coletadas nos 
voos para aperfeiçoamento e atualização do banco de dados de ameaças. 
Essas informações obtidas pelas aeronaves da Av Ex, operando no espaço 
aéreo próximo ao solo, complementam as levantadas por meios de 
sensoriamento remoto (aviões, radares etc.) como fonte de inteligência de baixa 
altura. 
 
 
9.2 AUTOPROTEÇÃO 
 
9.2.1 A APA da Av Ex torna as plataformas aéreas menos vulneráveis aos 
ataques inimigos efetivos, aumentando sua furtividade e diminuindo a 
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suscetibilidade a danos significativos, reduzindo as fragilidades dos projetos das 
aeronaves frente às ameaças do campo de batalha. 
 
9.2.2 A manutenção da estrutura básica de APA, em funcionamento durante o 
tempo de paz, e sua integração com as demais Forças no âmbito da Defesa é a 
garantia que a Av Ex disporá de um sistema confiável para cumprir todas as 
suas missões, garantindo a sobrevivência das aeronaves e tripulações em 
combate. 
 
9.2.3 ORGANIZAÇÃO 
 
9.2.3.1 A APA da Av Ex organiza-se da seguinte forma: 
a) Canal Operativo - permite assegurar a formação e preparação operativa 
específica para o modelo de aeronave e fornecer lições aprendidas para a 
melhoria da eficácia e efetividade dos sistemas. É materializada pela célula 
Intlg/APA, nas unidades aéreas possuidoras de meios de APA, e pela célula 
Intlg/APA da Av Ex, na Cia Com Av Ex. 
b) Canal Técnico - o CAvEx e a DMAvEx participam do processo de 
desenvolvimento técnico da APA, apoiados pelas seções e grupos de 
especialistas em APA de GE. Os projetos devem considerar o conjunto da 
operação dos armamentos e dos sistemas, integrados aos demais meios aéreos 
do Ministério da Defesa. 
c) Gestão da APA - é a responsável pelo contínuo desenvolvimento da APA e 
pela coordenação entre os canais técnico e operacional. Tem papel decisivo no 
prosseguimento dos projetos e a responsabilidade de buscar recursos para 
instrução e manutenção da cadeia logística, assegurando os suprimentos 
especializados necessários. 
 
9.2.4 TREINAMENTO 
 
9.2.4.1 A cultura de APA deve estar impregnada em todos os escalões da Av Ex. 
Para as tripulações, os sistemas oferecem interfaces simples e intuitivas que 
buscam não aumentar a carga de trabalho na cabine, mas exigem grande 
consciência tática e conhecimento do modo de ação das ameaças inimigas. 
 
9.2.4.2 Os militares que participam do processo da APA devem conhecer os 
aspectos doutrinários de GE, de planejamento e análise da GE e das ligações 
seguras para assegurar o fluxo digital das informações coletadas e do banco de 
dados de ameaças. 
 
9.2.4.3 Sempre que possível, as atividades envolvendo aeronaves da Av Ex 
devem implicar na utilização dos meios de APA. Deve-se manter o princípio da 
cultura APA para que essa esteja impregnada nas missões de preparação para o 
combate. Desta forma, as aeronaves devem voar com bibliotecas de ameaças 
ativas, podendo ser de operação, de exercício ou de treinamento. 
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