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RESUMO 

 
 

 A Aviação do Exército (AvEx) foi recriada em 1986 e passou a operar efetivamente 

em prol do Exército Brasileiro a partir do início dos anos de 1990. Ao longo de três 

décadas, os Materiais de Emprego Militar da AvEx (Helicópteros no caso em questão) 

sofreram um processo evolutivo. Esse processo, por sua vez, influenciou a Doutrina 

Militar Terrestre durante o período. 

 Nesse sentido, as três décadas (1990, 2000 e 2010) tiveram características bem 

distintas e marcantes tanto para a Aviação do Exército, como para a Doutrina Militar 

Terrestre. 

 Por um lado, a AvEx se estruturou tecnicamente, recebeu helicópteros, aprendeu 

sua operação e manutenção, formou uma massa crítica de pessoal. Para tanto, 

buscou referências com a Marinha do Brasil e com a Força Aérea Brasileira 

(Internamente. Além disso, seus meios aéreos evoluíram ao longo dos anos, 

acompanhando, dentro do possível, o incremento tecnológico mundial. 

 Por outro lado, a AvEx se estruturou taticamente, algo de complexidade similar ao 

processo técnico, que exigiu a busca de referências internacionais (US Army-Estados 

Unidos da América e Armée de Terre- França), o que influenciou significativamente a 

Doutrina Militar Terrestre. Esta, por sua vez, sofreu constantes modificações no 

período. 

 Desta forma, a evolução dos meios aéreos da Aviação do Exército impactou a 

Doutrina Militar Terrestre, sendo objetivo deste trabalho elucidar, de maneira 

simplificada, esse processo ocorrido nas últimas três décadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aviação do Exército, Helicópteros, Aeromobilidade, Doutrina 

Militar Terrestre. 

  



ABSTRACT 

 

 

 The Army Aviation (AvEx) was re-created in 1986, and began to operate effectively 

on behalf of the Brazilian Army from the early 1990’s. Over the course of three 

decades, AvEx's Military Employment Materials (Helicopters in the case in question) 

have undergone an evolutionary process. This process, in turn, influenced the 

Terrestrial Military Doctrine during the period. 

 In this sense, the three decades (1990, 2000 and 2010) had very distinct and striking 

characteristics both for Army Aviation and for the Land Military Doctrine. 

 On the one hand, AvEx was technically structured, received helicopters, learned its 

operation and maintenance, formed a critical mass of personnel. In order to do so, it 

sought references to the Brazilian Navy and the Brazilian Air Force (Internally. In 

addition, its air resources have evolved over the years, following, as far as possible, 

the technological increase in the world. 

 On the other hand, AvEx was tactically structured, something of a complexity similar 

to the technical process, which required the search for international references (US 

Army-United States of America and Armée de Terre-France), which significantly 

influenced the Land Military Doctrine. This, in turn, underwent constant changes in the 

period. 

 In this way, the evolution of the air means of the Army Aviation impacted the Military 

Land Doctrine, being the objective of this work to elucidate, in a simplified way, this 

process occurred in the last three decades. 

 

KEY WORDS: Army Aviation, Helicopters, Aeromobility, Land Military Doctrine. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Material de Emprego Militar da Aviação do Exército Brasileiro (AvEx, ressurgida 

no final dos anos de 1980) foi incrementado ao longo dos anos e agregou novas 

características à força terrestre, modificando gradativamente sua doutrina nas últimas 

três décadas. 

 Segundo CONTREIRAS (2006), o início do emprego de meios aéreos pelo Exército 

Brasileiro ocorreu com as operações do Duque de Caxias (seu patrono), que os 

utilizou para observação das linhas inimigas na guerra da Tríplice Aliança. A seguir, a 

utilização de aviões foi marcada pela atuação na Guerra do Contestado, no Paraná, 

onde perdeu a vida o Cap Ricardo Kirk, patrono da Aviação do Exército. 

 Nesse sentido foi criada a Arma de Aviação, a Quinta Arma e foram organizados 

sete regimentos de aviação, desdobrados em todo território nacional. Essa fase se 

encerrou em 1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica. Nessa oportunidade 

o Exército transferiu para o novo ministério mais de trezentas aeronaves. 

 Ademais, segundo FURLAN (2000), a Aviação do Exército tem como origem a 

antiga Aviação Militar, que no início do século era o componente aéreo do Exército 

Brasileiro. Sua destinação sempre foi a aviação de combate. Em 1941, juntamente 

com a Aviação Naval, a então Aviação Militar formou a Força Aérea Brasileira, e o 

Exército Brasileiro perdeu sua "quinta arma". 

 A conjuntura do Pós II Guerra Mundial (II GM) fez com que países como a França 

(Guerra Argelina de 1954 a 1962) e os Estados Unidos da América (EUA-Guerra da 

Coreia 1950 a 1953 e Vietnã 1965 a 1975) empregassem o helicóptero em larga 

escala, proporcionando vantagens no campo de batalha.  

 Nesse interim, estudos no Exército Brasileiro sinalizaram a necessidade de 

recriação do vetor aéreo da Força Terrestre. Entre eles: Considerações sobre as 

vantagens da organização da Aviação do Exército (GUIMARÃES, 1966); A Aviação 

Leve do Exército (MACÊDO, 1968), ambos trabalhos apresentados na Escola de 

Comando e Estado Maior do Exército, os quais corroboraram com aquela conjuntura. 

 Entretanto, O Tema “Aviação do Exército” passou a ser alvo de debates mais 

objetivos no Estado Maior do Exército (EME) somente em 1984, quando o assunto 

também foi levado ao Alto Comando do Exército. Entre eles, estava o Gen Leônidas 

Pires Gonçalves (então comandante do III Exército e futuro Ministro do Exército em 
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1985) que se mostrou favorável à ideia, decidindo pela recriação da Aviação do 

Exército. 

 O Ministro afirma que criou a Av Ex porque julgava “que para um 
Exército como o nosso, servindo em um território nacional tão imenso, ela, 
seguramente, seria um instrumento fantástico de mobilidade para a nossa 
tropa terrestre” (depoimento concedido pelo Gen Leônidas em 08 de agosto 
de 2005).  

A visita do Gen Leônidas à Alemanha e a participação na manobra, num 
campo de instrução perto de Hamburgo, foram decisivas. Nesse episódio o 
Ministro assistiu a um ataque de brigada e ficou “entusiasmado ao ver a 
atuação dos helicópteros” (depoimento concedido pelo Gen Leônidas em 08 
de agosto de 2005). Verificou a atuação da aviação “na montage do ataque, 
no apoio, no ataque e na evacuação” (depoimento concedido pelo Gen 
Leônidas em 08 de agosto de 2005).  

Ao retornar, no primeiro despacho com o Presidente da República, José 
Sarney, relatou sua viagem e concluiu: “Presidente, uma coisa nós não 
podemos mais continuar, é ficar sem aviação de asa rotativa. Em resumo: 
helicópteros são fundamentais. É um instrumento fundamental em uma 
operação militar hoje. Principalmente no Brasil, com essa área imensa que 
nós temos” (depoimento concedido pelo Gen Leônidas em 08 de agosto de 
2005).  

O Presidente da República mandou estudar o problema. O estudo foi 
realizado pelo EME e resultou em uma exposição de motivos que culminou 
com a criação da Aviação do Exército. CONTREIRAS (2016, p.25) 

 

 Esse processo foi marcado pela instituição da Aviação do Exército em 3 de 

setembro de 1986, sendo criados também a Diretoria de Material de Aviação do 

Exército (DMAvEx) e o 1° Batalhão de Aviação do Exército (1°BAvEx), tendo a cidade 

de Taubaté – SP como sede. 

 Quanto ao material, após a realização de um processo de licitação, optou-se pela 

aquisição inicial de dois modelos: AS550- Esquilo (HA-1, Helicóptero de Ataque) e AS 

365- Pantera (HM-1, Helicóptero de Manobra); sendo o contrato assinado em 1988 

com a francesa Aerospatiale. 

 Paralelamente, à recriação da AvEx, estudos apontavam para a necessidade de 

criação de uma tropa de material leve, apta a operar com a força de helicópteros, 

empregando o conceito de aeromobilidade. Assim sendo, ocorreu a criação da 12ª 

Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel em 1995, mantendo sua sede na cidade de 

Caçapava-SP.  

 Tal fato incentivou estudos como: Emprego das Unidade e Grandes Unidades de 

Infantaria Leve em Operações Aeromóveis no Teatro de Operações Continental, 

(PLUM, 1992).  

 Diante da disponibilidade de novos materiais com alto grau de tecnologia à época 

(helicópteros) e duas novas Grandes Unidades (Brigada de Aviação do Exército e 12ª 
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Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel) a Doutrina Militar Terrestre foi impactada desde 

então. 

 Em síntese, o Exército Brasileiro percorreu longo caminho até recuperar seu vetor 

aéreo, livrando-se de paradigmas e contextualizando-se aos desafios impostos, 

vinculando a máquina e o elemento humano através da doutrina. 

 

1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

  

Diante do cenário anteriormente elencado e com a finalidade de verificar os 

incrementos do material da Aviação do Exército Brasileiro e seus impactos na Doutrina 

do Exército, foi formulado o seguinte problema:  

 Como a evolução dos meios da AvEx influenciou modificações significativas na 

Doutrina Militar Terrestre do Exército Brasileiro? 

 

1.2 OBJETIVOS 

  

1.2.1 Objetivo Geral 

  

Após a recriação da Aviação do Exército, como a evolução de seus meios aéreos 

(aeronaves) modificou a Doutrina Militar Terrestre Brasileira? Ao responder essa 

pergunta, este trabalho encontra o seguinte objetivo geral conforme descrito a seguir:  

 Apresentar a evolução das aeronaves da Aviação do Exército, bem como as 

suas influências na Doutrina Militar Terrestre Brasileira a partir do final dos anos 

de 1980. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

Com a finalidade de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho, 

foram formulados três objetivos específicos a serem atingidos, os quais permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo, os quais são 

elencados a seguir: 

a. Apresentar os primeiros modelos, o contato inicial do Exército com sua 

aviação orgânica, bem como a formulação dos documentos doutrinários 

atinentes, ocorridos nos anos de 1990; 
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b. Apresentar novos modelos e versões, o amadurecimento técnico e tático 

dos integrantes da Força de helicópteros e da Força de Superfície, bem 

como os principais aspectos doutrinários ocorridos nos anos de 2000; 

c. Apresentar os atuais modelos de Aeronaves operados pela AvEx, as 

capacidades proporcionadas, e a simbiose entre o vetor aéreo e a Força de 

Superfície dentro do escopo da Doutrina Militar Terrestre vigente. 

 

1.3 VARIÁVEIS 

 

No que diz respeito ao tema “A evolução do Material de Emprego Militar da 

Aviação do Exército Brasileiro e suas influências na Doutrina Militar Terrestre”, 

sinteticamente são manipuladas duas variáveis no esforço de resolver o problema 

desta pesquisa. A variável independente será a evolução dos meios aéreos 

(aeronaves) da AvEx, já a variável dependente serão as influências na Doutrina Militar 

Terrestre. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

 Esta seção busca, de forma resumida, discorrer sobre os principais tópicos que 

justificam a importância deste trabalho. Dessa maneira, a relevância deste projeto de 

pesquisa está apoiado nos aspectos descritos a seguir. 

 Quanto ao contexto histórico, o cenário mundial dos anos de 1970 e 1980 apontava 

para o largo emprego do conceito de aeromobilidade pelas Forças Terrestres. Tal 

conceito, era aliado à ideia base de que o Exército deveria possuir aviação orgânica. 

Nesse interim, o Exército Brasileiro dependia exageradamente da Força Aérea 

Brasileira (FAB), buscando a mobilidade desejada no Teatro de Operações e não 

sendo atendido na plenitude de suas necessidades.  

Soma-se a isso, o fato de que a as duas Forças Armadas possuíam características 

distintas (apesar da raiz comum), e essas eram visivelmente demonstradas por seus 

diversos quadros de pessoal, principalmente os oficiais e sargentos. Logo, o Exército 

precisava de Aviação própria, operada por seus militares, tornando relevante o 

aspecto histórico. 
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 Quanto ao contexto tecnológico, a Aviação do Exército ressurgiu no final da década 

de 1980, incorporando novos materiais à Força. Esses helicópteros, traziam forte 

componente tecnológico, e agregaram novas capacidades. 

 Segundo CONTREIRAS (2006), esse novo material exigiu grandes investimentos, 

tanto em sua aquisição, na manutenção e na preparação do pessoal. Preparação 

essa, bem definida em operação do equipamento (Pilotos e Mecânicos de Voo) e 

manutenção do mesmo (Gerentes e Mecânicos da linha de manutenção). 

 Além disso, a opção da sede da AvEx em Taubaté SP e escolha inicial pela 

fabricante Aeroespatiale (Francesa) que possuía uma representante brasileira 

(Helibrás, Itajubá MG), fomentou o parque industrial do vale do Paraíba e Sul de Minas 

Gerais, justificando esse estudo. 

 Quanto ao contexto doutrinário, diante das novas capacidades adquiridas, diversos 

estudos e experimentações foram conduzidos na formulação de doutrina própria e 

adequada às características necessárias ao emprego do Exército Brasileiro. Destaca-

se a existência de três momentos marcantes: 

 A Fase Inicial vivida nos anos de 1990, quando a experiência era mínima, pouco se 

conhecia o material e a doutrina era insipiente, necessitando ser testada. 

 A Fase Intermediária vivida nos anos de 2000, quando ocorreu o amadurecimento 

dos operadores da Força de Helicópteros e da Força de Superfície, ocorrendo novos 

ajustes às necessidades do Exército. 

 E a Fase Atual, quando o componente humano do Exército já possuiu bases 

consolidadas, sendo empregado largamente em operações aeromóveis de amplo 

espectro e utilizando-se de novas tecnologias envolvido pela transformação do 

Exército Brasileiro diante de novos desafios. Assim, justificando plenamente o atual 

estudo. 

 Do exposto, esse estudo (A evolução do Material de Emprego Militar da AvEx e 

suas influências sobre a Doutrina Militar Terrestre) é justificado pelo fato de combinar 

diferentes óticas que abordam a inserção da Aviação no Exército Brasileiro em fases 

distintas, contribuindo para o incremento da operacionalidade da Força. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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Esta seção promove o debate do principal conceito que serve de lente 

conceitual para a consecução da presente pesquisa, qual seja: Aeromobilidade. 

Nesse sentido, esse conceito deve ser abordado de maneira ampla, considerando 

diferentes óticas em períodos distintos. 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE AEROMOBILIDADE 

 

 O Conceito de Aeromobilidade evoluiu ao longo das três últimas décadas, sendo 

muito debatido em estudos realizados na ECEME nos anos que seguiram após a 

criação da AvEx. 

 Segundo PUYAU (1989), A mobilidade possui. Três domínios: o da mobilidade 

terrestre, através do melhoramento da agilidade das forças; o da contra mobilidade, 

que se estende a uma relativa automação do campo de batalha, através de minas de 

todos os tipos e de mísseis; e finalmente, o mais novo deles, o da aeromobilidade que 

abre novas perspectivas e conduz a uma integração aeroterrestre, fruto da 

multiplicação dos vetores aéreos de asa rotativa. 

 Ademais, segundo SANTOS (1991) o Helicóptero ocupou papel fundamental nas 

operações militares, pela exploração de suas características de mobilidade, 

flexibilidade de emprego, bem como na ocupação do espaço aéreo intimamente 

relacionado com as operações terrestres. 

 Nos dois exemplos citados, notam-se pontos de vista iniciais do conceito de 

aeromobilidade, até então pouco explorado pela Força Terrestre utilizando sua 

aviação orgânica. Entretanto esses estudos nortearam a formulação de doutrina 

específica para o emprego conjunto da Força de Helicópteros, representada pelas 

unidades aéreas, e da Força de Superfície (as unidades Leves). 

 No final dos anos de 1990, o manual de campanha C 100 – 5 Operações, trazia o 

seguinte texto em seu parágrafo 2-38: 

"2-38. AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
a. A missão da Aviação do Exército é o apoio ao combate. Ela confere 
aeromobilidade à Força Terrestre, por lhe permitir a realização de operações 
aeromóveis, particularmente o Ass Amv, sua principal missão. 
b. A dosagem básica é a de uma Bda Av Ex por Teatro de Operações 
Terrestre. Normalmente o Exército de Campanha será integrado por uma 
Unidade Aérea, cabendo-lhe decidir sobre o grau de centralização de seu 
emprego. 
c. No cumprimento de sua missão, a Aviação do Exército poderá cumprir 
missões de combate, apoio ao combate e logísticas, sem prejuízo de sua 
missão principal - o assalto aeromóvel. 
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d. Pela grande flexibilidade conferida por seus meios aéreos, a Aviação do 
Exército confere nova dimensão ao combate e maior profundidade ao campo 
de batalha. 
e. A Aviação do Exército é sensível às condições meteorológicas." (ESTADO-
MAIOR DO EXÉRCITO, C 100-5, 1997, p. 2- 23). 

 

 Nesse caso, a doutrina de emprego da AvEx foi norteada, inicialmente para 

empregar a aeromobilidade principalmente no Assalto Aeromóvel em detrimento das 

demais operações. Dessa maneira, a aeromobilidade proporcionada pela AvEx ficou 

limitada e não explorava a totalidade de vantagens proporcionada pelas aeronaves 

em proveito da força de superfície.  

 Notadamente, o desempenho exitoso da AvEx em inúmeras operações ocorridas 

ao longo da década de 1990, afastou dúvidas e favoreceu o amadurecimento técnico 

e tático de seus profissionais de forma gradativa, bem como, incrementou o conceito 

de aeromobilidade. Entre essas operações podem ser destacadas:  

a. O combate à narcoguerrilha na região do Rio Traíra em 1991, considerado o “ 

Batismo de Fogo” da AvEx; 

b. A Operação Surumu, ocorrida em Roraima no ano de 1993, concentrando 

grande quantidade de meios (Aeronaves e Força de Superfície) em proveito do 

Comando Militar da Amazônia CMA;  

c. Operação Rio, ocorrida em 1994 na cidade do Rio de Janeiro, combatendo o 

crime organizado. 

 A criação do Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) em 1991 

favoreceu o amadurecimento da doutrina de emprego da AvEx, influenciando a 

modificação do conceito de aeromobilidade e sendo identificado em seus cadernos de 

instrução à época. 

 Na doutrina de emprego da Aviação do Exército existe um fundamento que trata 

da sua manutenção em reserva: 

"Pelas suas características particulares, as unidades de helicópteros 
possuem uma determinada disponibilidade, função de seus planos e 
possibilidades de manutenção e da quantidade de tripulações adestradas 
disponíveis. O não aproveitamento desta disponibilidade para o atendimento 
das diversas necessidades do combate poderá significar desperdício em 
lugar de economia de meios." 
(CENTRO DE INSTRUÇÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, Apostila de 
Emprego Tático da Aviação do Exército, 1995) · 

 

 Nesse sentido, segundo Furlan (2000), o conceito de aeromobilidade, sendo um 

dos vários que a doutrina de emprego do Exército Brasileiro encerra, reclama uma 
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conotação que não pode deixar de ter suas características próprias, diferente de 

exércitos de outras nações que dispõem de outros recursos e vivem outra realidade. 

 Como referência, o conceito francês de aeromobilidade nos anos de 1990 é aqui 

apresentado: 

"EN EFFET, I'AÉROMOBILITÉ CONSTITUE LA CAPACITÉ DONNÉE A 

DES FORCES TERRESTRES DE SE PROJETER ET D'AGIR EN 

S'AFFRANCHISSANT DES OBSTACLES GRÂCE À L'UTILISATION DE 

MOYENS EVOLUANT DANS L'ESPACE AERIEN PROCHE OU SOL" 

(CONCEPT PROVISOIRE D'EMPLOI DES FORMATIONS AEROMOBILIS 

DE L 'ARMÉE DE TERRE- DOCUMENT APPROUVÉ PAR /'EMA T PAR 

LETTRE N° 3172 I DEF I EMAT I ETUDES I 9 DU 17 DÉCEMBRE 

1996) 

[Assim, a aeromobilidade constitui-se na capacidade de uma força projetar-

se e conduzir o combate terrestre vendo-se livre da preocupação com os 

obstáculos do terreno para a utilização de seus meios, evoluindo dentro do 

espaço aéreo próximo ao solo].  

 

 Dessa maneira, o Estado-Maior do Exército iniciou estudos com a finalidade de 

realizar importantes modificações. Dentre as alterações do manual C 1 00 - 5 

Operações, está a completa substituição do parágrafo 2-38, já mencionado, para: 

"2- 49. A VIAÇÃO DO EXÉRCITO 

a. A missão da Aviação de Exército é aumentar a capacidade operacional da 

Forca Terrestre. proporcionando-lhe aeromobilidade orgânica. nos níveis 

tático e estratégico. Este último com restrições. 

b. Como elemento de emprego múltiplo. a Aviação do Exército poderá cumprir 

missões de combate. apoio ao combate e apoio logístico. quando da 

realização de operações aeromóveis. particularmente aquelas de combate, 

contra objetivos localizados em profundidade e à retaguarda do dispositivo 

do inimigo. 

c. A Bda Av Ex é o maior escalão de Av Ex presente no Teatro de Operações 

Terrestre. Esta Grande Unidade só é ativada para exercer o comando e 

controle de, no mínimo, duas e, no máximo, seis unidades aéreas orgânicas 

da F Ter, planejando o emprego desses meios, integrando-os à manobra 

terrestre e coordenando e controlando as atividades logísticas de aviação. 

d. Não há uma dosagem básica de emprego para as unidades da Aviação do 

Exército em relação a algum escalão da F Ter. Por sua vez. a Divisão de 

Exército. por suas características. estrutura e meios. é o menor escalão da 

Forca Terrestre que tem condições de coordenar e controlar adequadamente 
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o emprego de uma unidade aérea. utilizando. na plenitude. a sua capacidade 

operacional. 

e. Pela grande flexibilidade proporcionada por seus meios aéreos, a Aviação 

do Exército confere nova dimensão ao combate e maior profundidade ao 

campo de batalha. 

f. A Aviação do Exército é sensível às condições meteorológicas." (sublinhas 

nossas);  

(ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, Nota Doutrinária Nr 01- SDPE 2.2.01, 

1999, p.4) 

 

 Notadamente, o emprego gradativo da AvEx, aliado ao trabalho desempenhado 

pelo CIAvEx e incrementado por conhecimentos adquiridos no exterior (Aviation 

Légère de l’Armeé de Terre – ALAT, França) favoreceram o amadurecimento da 

doutrina militar terrestre referente à AvEx, onde o Assalto Aeromóvel deixou de ser 

prioritário. Dessa forma, o conceito de aeromobilidade passou a ser melhor explorado 

pela Força, possibilitando ampliar as possibilidades da AvEx quanto ao seu emprego. 

 A aeromobilidade constitui-se em fator multiplicador do poder de combate, 

apresentando, entre outras, as seguintes possibilidades:  

  (1) atuar em profundidade, antecipando-se ao inimigo na posse de regiões 

de importância capital para a manobra e isolando a área na qual se 

desenvolve o esforço principal;  

  (2) localizar e engajar forças no interior do dispositivo inimigo; 

 (3) alertar, com a necessária antecedência, a direção do esforço principal 

do inimigo; 

 (4) redirecionar, rapidamente, o esforço da manobra conforme a evolução 

do combate, seja para aproveitar um erro do inimigo ou para se contrapora 

uma situação desfavorável inesperada; 

 (5) ampliar a capacidade de comandar e controlar as forças empregadas 

nas operações, seja pela capacidade de proporcionar meios que sirvam como 

base física para postos de comando altamente móveis, seja ainda pelo rápido 

restabelecimento das ligações de comando porventura interrompidas, ou 

contribuindo no combate eletrônico, constituindo-se em plataforma aérea; 

 (6) reorganizar, com oportunidade, o apoio ao combate, reposicionando 

os morteiros e a artilharia leve, os radares de vigilância ou o equipamento de 

engenharia para os locais de travessia mais adequados; 

 (7) obter o controle efetivo sobre as áreas de retaguarda, controlando os 

danos ou atuando de imediato contra qualquer elemento inimigo infiltrado;e 

 (8) ampliar o apoio logístico, atendendo às forças que tenham sido 

lançadas no interior do dispositivo inimigo, recobrindo eixos de suprimento 
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interrompidos pela ação do inimigo ou complementando a capacidade de 

transporte das unidades logísticas.  

(BRASIL, Emprego da Aviação do Exército, p.2-2). 

 

A fonte mais atual do Manual de Operações (EB20-MF-10.103 – Operações) 

data de 2014 e explora o conceito de Aeromobilidade indiretamente, tratando sobre 

Operações Aeromóveis. 

 

“Normalmente, asseguram uma vantagem tática importante para as forças 

terrestres, contribuem para flanquear posições inimigas e apoiam missões de 

reconhecimento, vigilância e segurança. Nas operações ofensivas, por 

exemplo, forças de superfície com seu apoio de fogo orgânico podem ser 

rapidamente deslocadas para fazer frente a um ataque inimigo. Já nas 

operações defensivas, as forças necessárias em uma ADA podem ser 

reduzidas em virtude da existência de forças aeromóveis, em áreas 

dispersas, destinadas ao deslocamento oportuno para áreas críticas.” 

(BRASIL, 2014e, p. 6-1) 

 

 Ademais, o Manual Vetores Aéreos da Força Terrestre (EB20-MC-10.214) traz 

a versão mais atual sobre o conceito de Aeromobilidade, encerrando o processo de 

evolução desse conceito na Força até os dias atuais. 

 

1.3.2.1 Aeromobilidade – É a mobilidade tática dos meios da F Ter através 

da terceira dimensão do Espaço de Batalha, normalmente, empregando 

meios próprios. Ela multiplica o poder de combate e permite que 

comandantes dos escalões que possuam tais meios atuem com rapidez 

sobre toda a área de interesse para a manobra terrestre planejada. A 

aeromobilidade orgânica da F Ter em operações é proporcionada pelos 

meios da Av Ex. (BRASIL, 2014d, p. 1-2) 

 

 Do exposto, o conceito de Aeromobilidade sofreu um processo evolutório desde a 

recriação da AvEx em 1986. Ele priorizou o Assalto Aeromóvel nos anos de 1990, 

porém foi garantida maior liberdade ao Vetor Aéreo a partir dos anos de 2000, 

multiplicando o poder de combate da Força Terrestre e atuando, em tempos 

presentes, na Terceira dimensão do Espaço de Batalha. 
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3. METODOLOGIA 

 

Esta seção tem por finalidade apresentar a metodologia a ser utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho, visando solucionar o problema da pesquisa 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Neste trabalho a metodologia utilizada foi a taxonomia definida por VERGARA 

(2009). Assim, a presente pesquisa foi, quanto à forma de abordagem, qualitativa e 

também documental, bibliográfica e explicativa:  

 - Qualitativa, pois privilegiou a análise de documentos para entender de forma 

profunda  as influências da evolução do Material de Emprego Militar da AvEx sobre a 

Doutrina Militar Terrestre.  

 - Documental, porque foi desenvolvida utilizando documentos do Exército Brasileiro 

atinentes à sua Aviação.  

 - Bibliográfica, pois foi realizada através do estudo sistematizado de documentos, 

publicados em livros, manuais militares e sítios da rede mundial de computadores.  

 - Explicativa, porque o trabalho, buscou ir além da simples descrição, buscando 

trazer o leitor o pleno entendimento sobre o assunto.  

 A elaboração desse trabalho se valeu da experiência do autor, que possui 11 anos 

de serviço em Organizações Militares da Aviação do Exército.  

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo pesquisado foram os modelos e versões de aeronaves de asa rotativa 

da AvEx, bem como a doutrina do Exército Brasileiro a partir da década de 1980 até 

os dias atuais. 

A amostra utilizada foi balizada pela linha não probalística por tipicidade, em virtude 

da seleção de apenas a Doutrina Militar Terrestre e atinente ao emprego de aeronaves 

do Exército Brasileiro nas últimas quatro décadas, os quais são representativos dentro 

do universo. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 
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A coleta de dados será alcançada por meio da revisão de literatura, realizada 

utilizando-se a pesquisa bibliográfica e documental. Deste modo, o trabalho se 

pautará na pesquisa bibliográfica na literatura (livros, manuais, revistas 

especializadas, artigos, teses e dissertações) com dados que abrangem o assunto. 

Nessa oportunidade, serão considerados os fundamentos e conceitos, a aplicação 

histórica e a criação de conhecimento. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Inicialmente os dados serão tratados utilizando-se a análise de conteúdo, a fim de 

identificar qual a abordagem atual vem sendo empregado sobre o tema. Nesse 

sentido, serão identificados os fundamentos, conceitos, criação de conhecimentos e 

aplicação na Doutrina Militar Terrestre. 

Concomitantemente, será empregada a técnica da histografia, buscando o resgate 

de fatos e evidências ligados à evolução dos equipamentos (Aeronaves) e seu 

emprego, os quais proporcionaram revisões e modificações na doutrina, desvendando 

e compreendendo essas modificações até os dias atuais.  

Por fim, será realizada a triangulação dos dados obtidos com as técnicas 

supracitadas, no intuito de atingir o objetivo geral dessa pesquisa. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O método estará limitado à análise da evolução dos meios da Aviação do Exército, 

sendo empregados exclusivamente no voo de combate, tanto diurno como noturno, 

nos ambientes operacionais brasileiros; bem como suas implicações para a Doutrina 

Militar Terrestre desde o final dos anos de 1980 até os dias atuais, a fim de identificar 

possibilidades e limitações quanto ao objeto da pesquisa. 

 

 

4. A FASE INICIAL (ANOS DE 1990) 

 

 O recomeço da Aviação do Exército foi cercado de muito ceticismo, 

questionamentos sobre: Quais seriam os modelos de aeronaves?; Como ocorreria a 

formação do pessoal?; Como seria a Doutrina referente ao emprego da AvEx? 
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 Todas essas atividades ocorreram paralelamente ao longo da década de 1990. 

Algumas aplicações sofreram rápidas mudanças, foram adotadas ou descartadas. A 

vontade de retomar a própria Aviação foi muito grande, para tanto, cada passo exigiu 

planejamento e constante verificação. 

 

4.1 AS PRIMEIRAS AERONAVES 

 

 Para que existisse a Aviação, aeronaves foram necessárias. Nesse caso, o Exército 

precisava de helicópteros, os quais eram caros e complexos. Logo, grandes 

investimento e esforço se faziam necessários. Era necessário vencer obstáculos 

orçamentários e paradigmas internos e externos à Força. 

 Segundo LORIATO (1998), a compra de uma aeronave requer, antecipadamente, 

as especificações de equipamentos e instrumentos que compõem os sistemas de 

rádio navegação e de comunicação, de armamento, de “ lay-out” de cabine referentes 

ao posicionamento ergonômico dos instrumentos e equipamentos por questões de 

segurança de vôo. Na realidade, o mercado mundial apresenta uma gama de 

helicópteros civis, militarizados ou não, e específicos para emprego militar, 

concebidos ou não para o combate, mas, as configurações difundidas, 

comercialmente, compreendem a aeronave em sua versão básica, inerente ao 

fabricante por construção, e a outra parte constitui uma série de equipamentos e 

instrumentos colocados à disposição do comprador para seleção, assessorado ou não 

por especialistas e pelo fabricante, dando o toque personalizado, fazendo a diferença 

entre as plataformas aéreas com equipamentos e armamentos embarcados que 

compõem os exércitos de diferentes países. 

 Assim, foram criados Objetivos Básico-operacionais que nortearam a escrituração 

do Edital para a compra dos helicópteros. Segundo CONTREIRAS (2006, p. 81), os 

helicópteros deveriam ser selecionados a partir dos Objetivos Básico Operacionais, 

que foram publicados nas Portarias nº 027 EME RES, de 20 de maio de 1986, para o 

helicóptero de manobra, e 086, 3ª Sch/EME – RES, de 15 de setembro de 1986, para 

o helicóptero de reconhecimento e ataque.  

 

O helicóptero de manobra deveria ter como objetivo absoluto a capacidade 

de decolar e transportar um grupo de combate, nove homens, condicionando 

o aparelho à organização tática do Exército, como reflexo da possibilidade do 
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batalhão de transportar o escalão de ataque de um batalhão de infantaria, 

conforme já visto na portaria nº 101 – 4ª Sch/EME – RES, de 21 de outubro 

de 1986, que adotou o Quadro de Organização do Batalhão de Aviação do 

Exército. (CONTREIRAS,2006 p. 81). 

 

 Segundo CONTREIRAS (2006, p. 81) participaram da licitação a empresa francesa 

Aerospatiale com o Esquilo e o Pantera, a americana Bell Helicópteros com o 412 e o 

Jet Ranger, as americanas Sikorsky e MacDonald Douglas associadas com o MD500 

e o S76, uma empresa romena, a Centru com o Puma e o Alouette, fabricados sob 

concessão da Aerospatiale e a alemã MBB com o BK 117 e o BO 105. Os chineses e 

os russos demonstraram interesse pela licitação, mas desistiram. 

 Ao final do processo, a empresa francesa (Aerospaciale) foi vencedora da licitação. 

Logo, os modelos Pantera e Esquilo foram os primeiros adotados pelo Exército, 

adotando-se a terminologia Helicóptero de Manobra 1 (HM-1) e Helicóptero de Ataque 

1 (HA-1), respectivamente. 

 Inicialmente, foram adquiridos 36 HM-1 (Pantera) para integrar as Companhias de 

Helicópteros de Manobra (Cia Helcp Man, 32 Anv), Companhia de Manutenção e 

Suprimento (Cia Mnt Sup, 2 Anv) e Comando do Batalhão (Cmdo Btl, 2), todos do 1° 

B Helcp. Essa Anv era capaz de fazer o Voo Visual Diurno e Noturno (esse último com 

limitações) e o Voo por instrumentos (diurno e noturno). 

 Ademais, foram adquiridos 16 HA-1 (Esquilo), para integrar a Companhia de 

Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (Cia Helcp Rec Atq) do 1° B Helcp 

inicialmente. Pois, a aquisição de novas Anv foi necessária após a criação do Centro 

de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx). Essa aeronave era capaz de realizar o 

Voo Visual Diurno e Noturno (esse último com limitações). 

 Nesse ínterim, foram adquiridas 20 Anv AS 550 (Fennec), da mesma fabricante 

(Aerospatiale) que foram denominadas HA-1 também, sendo muito semelhante à Anv 

Esquilo com poucas modificações referentes a equipamentos aviônicos, motor e 

aerodinâmica. 

Ante a possibilidade da aquisição de novos helicópteros para o Centro de 

Instrução, o Cel Luis Cláudio sugeriu que fosse comprado o mesmo modelo 

de helicóptero que já se usava, com novos equipamentos.  

Segundo o Ten Cel Roxo o Gen Nery obteve do Ministro, agora o Gen 

Tinoco, a autorização para fazer um aditivo de vinte e cinco por cento ao 

contrato, conforme a lei facultava. Foram adquiridas vinte aeronaves versão 

Fennec, que são os Esquilos militarizados. O comandante da brigada só 
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queria comprar helicópteros, mas a 4ª Seção conseguiu convencê-lo a 

comprar ferramental e bancadas para prosseguir na nacionalização da 

manutenção.  

Segundo o Cel Wanderley “isso foi um reforço na operação da nossa 

aviação” (depoimento concedido pelo Cel Wanderley em 07 de fevereiro de 

2006). Foi definido que os helicópteros deveriam ter dispositivos corta fios e 

rádio altímetro, foram feitas melhorias no painel de instrumentos e deveriam 

ter capacidade de receber o filtro anti-areia. Os Fennec foram distribuídos 

para as unidades operacionais e os modelos antigos fossem passados para 

o Centro. (CONTREIRAS 2016, p. 178) 

 

 Também foram adquiridos armamentos. Para a Anv HM-1, foram adquiridos Kits 

com Metralhadoras Laterais de 7,62 mm (MAG). Já para o HA-1 foram adquiridos 

adquiridos Kits com Metralhadoras Laterais de 7,62 mm (MAG), Lança Foguetes e 

Metralhadoras Coaxiais .50). 

 

 

Figura 1:HM-1 Pantera (pintada no padrão camuflado inicial), cumprindo uma das primeiras missões 
da AvEx em 1991. 

Fonte: SILVA (1991, p. 23) 
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Figura 2: HM-1 Pantera 

Fonte: PLUM (1996, p. 23) 

 

 

Figura 3: HA-1 Esquilo (EB 1016) armada com lança foguetes e Mtr .50, no pátio da BAvT 

Fonte: PLUM (1996, p. 22) 

 



28 

 

 

Figura 4: HA-1 Esquilo (pintada no padrão camuflado inicial), realizando voo em formação em 1991. 

Fonte: SILVA (1991, p. 23) 

 

 

Quadro 1: Principais características das Anv HM-1 (Pantera) e HÁ-1(Esquilo) em 1991 

Fonte: SILVA (1991)  

 

 Do exposto no Quadro 3, quanto à Anv HM-1, se faz importante a relação 

Combustível x Pessoal (Tropa), pois essas características foram as mais destacadas 
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em questionamentos sobre o cumprimento de requisitos desse modelo de helicóptero 

nos anos vindouros. 

 É importante salientar que o Peso Máximo de Decolagem do HM-1 era de 4500 Kg 

a 25°C ao Nível do Mar. Logo, esse Peso Máximo diminuiria com o aumento de 

Temperatura (Norte-Nordeste Brasileiro) ou da Altitude (Regiões Serranas ou o 

Planalto Central Brasileiro). 

 Faz-se necessário formular o Quadro 4 (a seguir), demonstrando pesos médios dos 

tripulantes da Anv, Piloto (Pil) e Mecânico de Voo (MV), e dos demais militares (Tropa). 

Todos esses portando equipamentos necessários ao cumprimento de uma missão 

aeromóvel. 

 

Função Quantidade Peso Unitário Médio * Total 

Pil 2 100 Kg 200 Kg 

MV 1 100 Kg 100 Kg 

Tropa 11 100 Kg 1100 Kg 

Peso Total Teórico 1400 Kg 

Quadro 2: Pesos médios. 

Fonte: Autor 

* Militar aprestado para o combate 

 

 Nesse sentido, pôde-se formular o Quadro 5, que traz o entendimento parcial da 

relação Combustível x Tropa, onde para que fossem transportados 11 homens, a 

autonomia máxima seria de 1h 30’, menos 20’ (Reserva de Segurança), restando 1h 

10’ de voo. 

 

Quadro 3: Relação Combustível x Capacidade de Tropa. 

Foco Dados de Apoio Foco 

Combustível Autonomia 
Anv 

Vazia 

Tripulação 

(Pil +MV) 
Parcial 

Peso 

Máximo 

Permitido 

Tropa 

857 Kg 3h (- 20’)* 

2400 Kg 300 Kg 

3557 Kg 

4250 Kg 

693 Kg ( 6 

homens) 

571 Kg 2h (-20)* 3271 Kg 
979 Kg (9 

homens) 

450 Kg 1h 30’(-20)* 2985 Kg 
‘1100 Kg (11 

homens) 
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Fonte: Autor 

* Reserva de Segurança. A Anv tinha que possuir 20 minutos de voo no pouso final, evitando-se a pane 

seca. 

 

 Entretanto, com a utilização frequente e metódica da Anv HM-1 (Pantera), 

realizando o Voo de Combate (Voo Tático), constatou-se que esse modelo não era 

capaz de trabalhar em condições limítrofes quanto ao peso de decolagem, não havia 

reserva de potência suficiente para proporcionar margem de segurança. Tal fato gerou 

muita desconfiança quanto a Anv Pantera, bem como, prolongadas negociações entre 

o Exército e a Fabricante. Assim, a Doutrina foi impactada, alterando a configuração 

dos Batalhões de Infantaria Leve (BIL). 

 

Devido às restrições de ordem técnica das aeronaves utilizadas, o BIL tem 

realizado algumas experiências nos seus exercícios de adestramento, 

compondo seus Grupos de Combate com sete homens (Figura 10). Essa 

experiência, no entender do autor, deve ser revista assim que forem 

adquiridos helicópteros de maior capacidade. PLUM (1996, p.17) 

 

 

Figura 5: Grupo de Combate de um BIL em aprestamento. 

Fonte: PLUM (1996, p. 17) 
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 Quanto à Anv HA-1, ela foi dotada de um sistema de armamento composto de 

metralhadoras .50 e de lançadores de sete foguetes de múltiplo emprego de 70mm. 

Logo, cada Anv passou a poder decolar com duas armas, uma de cada lado, havendo 

a possibilidade de combinação de duas .50, dois lançadores ou uma .50 e um lançador 

(AVELLAR,1999, p46).  

 Todavia, O alcance de utilização daquelas metralhadoras girava em torno dos 600 

m (seiscentos metros), enquanto o alcance de utilização dos foguetes era próximo de 

800 m (oitocentos metros). É evidente que nessas condições as aeronaves ficam no 

alcance de um fuzil, que gira em torno dos 800 m (oitocentos metros) (AVELLAR,1999, 

p46).  

 Outra característica do sistema em uso é a rigidez de seu ângulo de sítio. Nas 

figuras a seguir pode ser verificada a correção do tiro de uma outra arma, não rígida, 

que permite a modificação do seu ângulo vertical (sítio) (AVELLAR,1999, p46). 

  

 

Figura 6: Correção de tiro de helicóptero. 

Fonte: AVELLAR 1999, p. 47) 

 

 Diferentemente da figura mostrada, o sistema adquirido pelo Exército Brasileiro não 

permitia a modificação pelos pilotos, e em voo, do ângulo de sítio. Dessa forma a 

correção em alcance era impossível, estando-se em uma mesma posição. Devido a 

motivações a impossibilidade de correção como acima demonstrada impede o tiro 

partindo do voo pairado ou estacionário, situação em que o helicóptero pode ocupar 

uma posição coberta ou abrigada. Logo, era necessário voar em direção ao alvo, 
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retirando do helicóptero a sua mais preciosa característica: atirar sem ser visto, 

coberto ou abrigado, em voo pairado ou em deslocamento (AVELLAR,1999, p47). 

 Em consequência, pode se dizer que o armamento instalado nos HA-1 não atende 

à missão prioritária das esquadrilhas de reconhecimento e ataque, a proteção, em 

boas condições, das vagas de helicópteros de manobra. Junte-se a isso o fato de não 

ser, também, tecnicamente adequado ao engajamento de outras aeronaves, tipo de 

inimigo que, certamente, buscará impedir um Assalto Aeromóvel. 

 Também, foram adquiridos quatro helicópteros norte-americanos UH-60 (Black 

Hawk) no ano de 1997. Todavia, seu emprego efetivo no Brasil ocorreu próximo ao 

ano de 2000, motivando sua abordagem no próximo capítulo. 

  

4.2 A FORMAÇÃO DO PESSOAL 

 

 Para melhor compreensão da doutrina, faz-se importante saber como foi a 

formação inicial do pessoal que integraria a Aviação do Exército. 

 Nesse sentido, o final dos anos de 1980 e o início dos anos de 1990 também foram 

importantes para a formação do pessoal que faria parte da AvEx. Nesse período, 

ocorreu a seleção e treinamento dos primeiros aeronavegantes (Pilotos e Mecânicos 

de Voo), houve também a primeira (e decisiva) licitação de aeronaves, bem como a 

escrituração inicial da doutrina atinente ao emprego da AvEx. 

 Sempre existiu uma grande diferença entre o Piloto Militar e o Piloto Civil, 

principalmente no que diz respeito a sacrifícios pessoais e coletivos, inerentes ao 

Espírito Militar. Logo, os Aeronavegantes do Exército (Pilotos, Gerentes e Mecânicos 

de Voo) deviam ser formados em instituições militares, permitindo o perfeito 

entendimento das novas missões e desafios impostos à AvEx nos anos vindouros. 

 Segundo CONTREIRAS (2006), a Marinha do Brasil (MB) e a Força Aérea 

Brasileira (FAB) auxiliaram na formação inicial dos primeiros aeronavegantes do 

Exército, contribuindo para a superação dos óbices iniciais e para o bom 

relacionamento entre as Forças. 

 Os Pilotos eram todos oficiais formados originalmente na Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN), sendo de diferentes postos, pois era necessário integrar os 

diferentes quadros de pessoal das unidades aéreas. Para a especialização, eles foram 

divididos entre a Força Aérea (Pirassununga-SP, depois Guarujá-SP) e a Marinha 

(São Pedro da Aldeia-RJ). 
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 Os Mecânicos, eram originários tanto da Escola de Sargento das Armas (EsSA), 

quanto da Escola de Material Bélico (EsMB). Para a especialização, eles foram 

divididos entre a FAB (São José dos Campos-SP, Guaratinguetá-SP) e a MB (São 

Pedro da Aldeia). Destaca-se a variada gama de especialidades, tais como: Mecânico 

de Voo, de Armamento, de Aviônicos; Controle de Tráfego Aéreo, Busca e Resgate 

(SAR), Bombeiros de Aeródromo. 

 

Contando com o apoio decisivo da Marinha do Brasil e da Força Aérea 

Brasileira, em 1986 tiveram início os cursos de especialização para os 

aeronavegantes.  

Na Marinha os pilotos foram realizar o Curso de Aperfeiçoamento de 

Aviação para Oficiais (CAAVO). A parte teórica era realizada no Centro de 

Instrução e Adestramento Aeronaval (CIAAN) e o vôo no 1º Esquadrão de 

Helicópteros de Instrução (HI-1), ambos localizados na Base Aeronaval de 

São Pedro da Aldeia (BAeNSPA). O Ten Cel Willian conta que o curso de 

pilotos da Marinha tem o nome de aperfeiçoamento, porque naquela Força 

os oficiais fazem o aperfeiçoamento como tenentes. Não foi preciso adaptar 

o curso. Os militares do Exército fizeram o curso regular existente no CIAAN 

para a formação dos pilotos daquela força.  

Os mecânicos realizaram o curso na mesma escola (CIAAN). Os gerentes 

não realizaram um curso porque essa função foi criada pela Av Ex e não havia 

um programa para eles. Então foram realizados estágios em diversas áreas 

da BAeNSPA e outros órgãos da Marinha.  

O curso de pilotos da FAB precisou ser adaptado porque não existia um 

curso específico. Ficou estabelecido que seria uma parte teórica, com 

conhecimentos gerais sobre aviação, ministrada na AFA, em Pirassununga, 

e a parte específica de helicópteros e o vôo seriam realizados na Base Aérea 

de Santos, que na realidade se localiza no Guarujá, no 1º/11º Grupo de 

Aviação (1º/11º GAv).  

Os sargentos realizaram diversos cursos de especialização na Escola de 

Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá. Também foram 

utilizadas outras instalações da FAB a fim de formar outros especialistas 

como o Instituto de Proteção ao Vôo, localizado no CTA, em São José dos 

Campos. (CONTREIRAS,2006 p. 46-47) 
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Figura 7: Primeira turma de pilotos formada na FAB. 

Fonte: Arquivo do 1º Batalhão de Aviação do Exército. 

 

 

Figura 8: Formatura da primeira turma de sargentos em São Pedro da Aldeia. 

Fonte: Arquivo Sub Ten Alaor Nunes Neves Sampaio. 

 

Segundo CONTREIRAS (2016) quanto aos aspectos da manutenção, suprimentos, 

documentação técnica, combate a incêndio e saúde, a estrutura da Base Aeronaval 
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de São Pedro da Aldeia era a mais interessante, porque era uma estrutura específica, 

como seria a da AvEx. Nesse contexto, foi concebida a figura do gerente de 

manutenção. Concluiu-se que seria preciso criar cursos “para o pessoal de Material 

Bélico, Comunicações, Engenheiro Militar e de Intendência para tratar da atividade 

técnica e logística da nossa aviação” (depoimento concedido pelo Cel Wanderley em 

07 de fevereiro de 2006). A escolha do nome foi baseada na experiência da Marinha, 

que trabalhava os diversos setores como gerências e a denominação de gerente foi 

escolhida. 

Nesse sentido, foi criado o Curso de Gerentes de Manutenção, Material de 

Comunicações e de Suprimento, sendo conduzido inicialmente na BAeNSPA através 

de estágios. 

Os gerentes não realizaram um curso porque essa função foi criada pela Av 

Ex e não havia um programa para eles. Então foram realizados estágios em 

diversas áreas da BAeNSPA e outros órgãos da Marinha.  

CONTREIRAS (2016, p.47) 

 

 Os novos Aeronavegantes do Exército, formados tanto na MB como na FAB, 

possuidores de formação exclusivamente militar atinente à Aviação, passaram a 

integrar os novos quadros da AvEx. Esse processo se desenvolveu de forma 

organizada e paulatina, dando identidade própria ao vetor Aéreo do Exército como 

Aviação. Todavia, a origem desses militares garantiu o viés “Verde-Oliva” da Aviação 

do Exército Brasileiro. Por sua vez, esse viés contribuiu para a futura integração da 

AvEx com os demais vetores do Exército Brasileiro, principalmente a 12ª Bda Inf L 

(Aeromóvel).  

 

4.3 A DOUTRINA 

 

 A criação da Aviação do Exército não foi o ponto inicial da Doutrina Aeromóvel no 

Exército Brasileiro. Além dos trabalhos desenvolvidos na ECEME desde os anos de 

1960, foi escrito o C 57-35 Operações Aeromóveis (Anteprojeto) no ano de 1981. 

“Esse anteprojeto de manual se baseava substancialmente na Doutrina Aeromóvel 

Norte-Americana” (depoimento concedido pelo Cel Vizaco em 30 de Maio de 2018). 
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 Todavia, antes de definir o “Como operar?” foi necessário estabelecer quem o faria. 

Logo, ao se tratar de Doutrina Militar Terrestre, faz-se necessário o entendimento da 

organização das unidades e grandes unidades envolvidas. 

  

4.3.1 A organização inicial da Aviação do Exército 

 

 Segundo PLUM (1996), a criação do 1°Batalhão de Aviação do Exército (1° BAvEx) 

em 1986, foi o primeiro passo dado para organização inicial da Aviação do Exército. 

Em dezembro de 1989, foi criada a Brigada de Aviação do Exército, transformado o 

BAvEx em Base de Aviação de Taubaté e 1° Batalhão de Helicópteros (1°BHelcp). 

Seguiram-se as criações do Batalhão Logístico e do Centro de Instrução de Aviação 

do Exército (1992), este por transformação do Núcleo já existente desde 1991.  

 

4.3.1.1 A Brigada de Aviação do Exército 

 

 Segundo SILVA (1991) a Aviação do Exército foi estruturada em grandes unidades 

operacionais, denominadas Brigadas de Aviação (Bda Av). Por sua vez, essas 

Grandes Unidades (GU) eram organizadas em Batalhões de Helicópteros (B Helcp) e 

Unidades de Apoio. Além disso, quanto à dosagem para o Emprego Operacional, ela 

era de uma Brigada de Aviação por Exército de Campanha (Ex Cmp).A Bda Av 

apresentava a seguinte estrutura: 

 

 

Quadro 4: Estrutura Organizacional de uma BdaAv. 
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Fonte: SILVA (1991).  

 

A Bda Av foi organizada de forma a poder coordenar e controlar o emprego de seus 

B Helcp. Essas unidades permaneciam sob o controle da Bda sempre que uma 

operação de vulto, em benefício do Ex Cmp como um todo, fosse realizada. Quando 

não se encontravam operando enquadrados pela Bda Av, os B Helcp integram as 

Divisões de Exército (DE) ou reforçavam as Bda que atuavam diretamente em proveito 

do Ex Cmp, de acordo com a disponibilidade de meios e as exigências de natureza 

operacional (SILVA,1991). 

 

4.3.1.2 O Batalhão de Helicópteros 

 

 O Batalhão de Helicópteros foi a concepção originária de uma Organização Militar 

da Aviação do Exército (OM AvEx). Ela vigorou entre 1989 e 1993 quando da 

ocorrência de modificações na AvEx. 

 A missão doutrinária do BHelcp era realizar operações de Assalto Aeromóvel, 

Reconhecimento Aeromóvel, Segurança Aeromóvel e Ataque Aeromóvel, provendo 

mobilidade tática aos elementos de combate, transportando armamento, equipamento 

e suprimento. Bem como, cumprir demais missões do escalão ao qual era 

subordinado. 

 Cumpre ressaltar, porém, que suas missões básicas eram o apoio ao assalto 

aeromóvel e o reconhecimento, missões estas levantadas quando da criação do 1° 

Batalhão de Aviação do Exército (1° BAvEx). 

Sua designação o classifica como orgânico da Bda Av, tendo como base de 

planejamento ou dosagem básica, um B Helcp por DE. 
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Quadro 5: Estrutura Organizacional de um BHelcp. 

Fonte: ME 1-20.  

 

4.3.1.3 O Esquadrão de Aviação do Exército 

 

 Os anos de 1993 e 1994 trouxeram novas concepções para a AvEx, sendo 

necessárias modificações doutrinárias e a criação de novas unidades.  

  Com a finalidade de atender as importantes necessidades de apoio aéreo 

existentes no Comando Militar da Amazônia, foi criada, em 1993, a 1ª Companhia de 

Helicópteros de Manobra do 2° Batalhão de Helicópteros, em Manaus – AM 

(PLUM,1996). 

 Já em 1993, a Aviação do Exército foi reorganizada conforme o Decreto 

Presidencial de 19 de julho de 1993, que transformou a Bda AvEx em Comando de 

Aviação do Exército (COMAVEX) e a Port Min 064-Res, de 17 de agosto de 1993 que 

organizava esse Comando. Além disso, foram estabelecidas novas diretrizes para o 

prosseguimento da implantação da AvEx conforme a Portaria Ministerial 080-
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Reservada, de 21 de outubro de 1993, aprovando as diretrizes para o prosseguimento 

da implantação da Av Ex. 

 O 1° Batalhão de Helicópteros deu origem a núcleos de três Esquadrões, os quais 

viriam a ser o 1°, 2° e 3°Esquadrão de Aviação do Exército (Esqd AvEx) em Taubaté 

SP, além do 4° Esqd AvEx em Manaus-AM. Todos eles eram enquadrados pelo 1° 

Grupo de Aviação do Exército (1°GAvEx). Essa modificação demonstrou a busca de 

alinhamento com a FAB em relação à nomenclatura das unidades aéreas (depoimento 

concedido pelo Cel Vizaco em 30 de Maio de 2018). 

 Logo, foi criado o 3º Esquadrão de Aviação do Exército (3º Esqd Av Ex) em 17 de 

agosto de 1993, com sede em Taubaté e subordinado ao 1º Grupo de Aviação do 

Exército. Somando-se a isso a criação do 2° Esquadrão de Aviação do Exército, já em 

1994 (CAvEx, 2018).  

 

Quadro 6: Estrutura Organizacional de um Esquadrão de Aviação do Exército. 

Fonte: CIAvEx (1995,b). 

 

 Dessa forma o COMAvEx foi organizado da seguinte maneira após 1994: 

  - Base de Aviação de Taubaté (BAvT); 

  - Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt Sup 

AvEx); 
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  - Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx); 

  - Grupo de Aviação do Exército (GAvEx): 

   - 1° Esquadrão de Aviação do Exército (1° Esqd AvEx); 

   - 2° Esquadrão de Aviação do Exército 2° Esqd AvEx); 

   - 3° Esquadrão de Aviação do Exército (3° Esqd AvEx); 

   - 4° Esquadrão de Aviação do Exército (4° Esqd AvEx). 

 

4.3.1.4 O Grupo de Aviação do Exército (G Av Ex) 

 

 Para melhor compreensão da Organização inicial da AvEx, faz-se necessária a 

explanação sobre o G AvEx. 

Doutrinariamente, para fins exclusivos de emprego, os Grupos de Aviação do Exército 

(G Av Ex) substituíram as Brigadas de Aviação e passaram a ser o mais alto escalão 

de Aviação do Exército presente no Teatro de Operações; integrantes da Força 

Terrestre do Teatro de Operações Terrestre (FTTOT) ou o Exército de Campanha, 

proporcionando a esses escalões aeromobilidade em ações de combate, apoio ao 

combate e apoio logístico. Para isso, enquadravam todas as unidades de Av Ex 

presentes no TO, repartindo meios, fixando tarefas, definindo esforços, tudo em 

proveito da manobra. 

 

 

Quadro 7: Estrutura Organizacional de um Grupo de Aviação do Exército. 

Fonte: CIAvEx (1995,b). 

 

4.3.2 A Brigada de Infantaria Leve 

 

 Segundo PLUM (1996, p.8) em 1995, iniciou-se a implantação da 12ª Brigada de 

Infantaria Leve (Aeromóvel). A Grande Unidade foi concebida para atuar, em curto 
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prazo, como Força de Ação Rápida, em qualquer área do território nacional onde 

venha a configurar-se uma ameaça de conflito. 

 Doutrinariamente, conceito de Infantaria Leve impôs flexibilidade e modularidade à 

nova Grande Unidade, pois seu emprego principal estava associado ao conceito de 

Aeromobilidade. Logo, seus Quadros de Pessoal e de Material foram ajustados a partir 

de então. 

 O quadro a seguir foi confeccionado em 1996. Ele destaca que algumas 

Organizações Militares (OM) já haviam sido implantadas, tais como: 5°BIL, Cia Cmdo, 

12°Pel PE; algumas em transformação: 20° GAC 105 L, 22° Blog L, 6° BIL e 39° BIL; 

e outras a serem criadas: 12 ª Cia E Cmb L e 12° Pel Com L. 

 

 

Quadro 8: Estrutura Organizacional da 12ª Bda Inf L (Aeromóvel) em 1996. 

Fonte: PLUM (1996, p9). ´ 

 

 É importante destacar que já se sentia a necessidade de um Oficial de Ligação de 

Aviação no Estado Maior dessa Brigada à época (anos de 1990). Tal necessidade se 

justificava face à conveniência de constante e especializada ligação do Estado Maior 

da Brigada com os Comandos da Aviação do Exército e da Força Aérea. Resultam 

dessa necessidade: maior coordenação e integração das ações; melhorando o 

entendimento dos conceitos operacionais e problemas comuns; adestramento 

eficiente e padronização de procedimentos. 

 Ao alinhar-se com a doutrina, a Missão Básica da Brigada de Infantaria leve (Amv) 

era coincidente com a das brigadas de infantaria, prevista do manual C 7-30. Sua 

Missão Específica, porém, é caracterizada por sua estrutura organizacional peculiar e 
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pode ser assim enunciada: conduzir operações que exijam rapidez e iniciativa, 

condicionadas aos meios de transporte alocados PLUM (1996, p11). 

 Logo, é notável o condicionamento da Missão Específica da Bda Inf L à utilização 

de meios de transporte alocados, que eram os helicópteros da Aviação do Exército. 

Além disso, o emprego de uma Brigada sempre foi diretamente associado aos seus 

elementos de manobra, nesse caso os Batalhões de Infantaria Leve (Aeromóvel). 

 

4.3.3 O Batalhão de Infantaria Leve (Aeromóvel) 

 

 Segundo PLUM (1996, p.8), a tendência mundial do reconhecimento do valor 

estratégico e da utilidade das forças leves de infantaria, levou o Exército Brasileiro a 

criar, em 1992, por transformação, o 5° BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE (BIL). 

Essa OM passou, desde então, a servir de vanguarda do desenvolvimento da doutrina 

brasileira de infantaria leve. 

  

 

 

Quadro 9: Estrutura Organizacional de um Batalhão de Infantaria Leve (Aeromóvel) em 1996. 

Fonte: PLUM (1996, p12).  

 

 Destaca-se que a organização do Batalhão de Infantaria Leve (BIL) foi alinhada 

doutrinariamente ao emprego com helicópteros. Logo, as Companhias de Fuzileiros 

Leve eram diferentes das Companhias convencionais, pois levavam menos material, 

seus pelotões eram a 30 homens e seus Grupos de Combate a 8 homens 

(orginalmente), ocorrendo a adaptação para 7 homens devido às limitações da Anv 

HM-1. Além disso, a Seção de Comando do Batalhão passou a ter um Grupo de 

Defesa Antiaérea a quatro Peças de Mísseis, com a finalidade de proporcionar a 
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defesa aproximada das Zonas de Embarque e Desembarque. Bem como, foi criado o 

Pelotão de Reconhecimento Aeromóvel possuindo, como elementos de emprego, três 

Grupos de Reconhecimento; podendo ser dotado, conforme a necessidade, de 

motocicletas para todos os seus integrantes (dezenove homens), com a finalidade 

principal de reconhecer as Zonas de Embarque e Desembarque. 

 Nesse sentido, as características e possibilidades de emprego do BIL também 

estavam alinhadas ao emprego com as Anv da AvEx. Notadamente, as frações 

levavam menos material, logo eram empregadas em missões de curta duração (até 

48 horas), necessitando de ressuprimento no caso do prolongamento da missão. Além 

disso, podiam ser empregadas em longas distâncias, aumentando seu raio de ação 

  

b. As características e as possibilidades de emprego do BIL  

O Batalhão de Infantaria Leve possui características que o fazem diferir de 

outros tipos de Unidades da arma-base, dentre elas:  

 - O elevado grau de iniciativa de seus integrantes, particularmente no 

âmbito das pequenas frações (GC e Pel Fzo); 

 - A Unidade é aliviada de vários elementos de serviço e de equipamentos 

pesados; 

 - Está apto a utilizar qualquer meio de transporte colocado à sua disposição; 

 - Cumpre missões de curta duração, devendo ser substituído após 48 

(quarenta e oito) horas ou ser ressuprido. 

Face a essas peculiaridades, podem ser apresentadas as principais 

possibilidades do BIL:  

 - Ser empregado, de forma combinada ou isoladamente, em operações 

convencionais ou especiais, como peça de manobra da Brigada de Infantaria 

Leve ou sob controle operacional de um Grande Comando, normalmente 

Divisão de Exército; 

 - Executar operações ofensivas e defensivas, sob quaisquer condições de 

terreno e meteorologia; 

 -Deslocar-se a grandes distâncias, utilizando-se de meios aéreos colocados 

à disposição; 

 - Executar operações noturnas, aeromóveis, anfíbias e ribeirinhas; 

 - Empregar suas peças de manobra em ações independentes 

 - Atuar com reduzido apoio logístico; 

 - Atuar no combate noturno com elevado desempenho; 

 - Atuar de forma descentralizada; 

 - Atuar em combinação com forças pesadas; 

 - Participar de operações de Defesa Territorial e de Segurança Interna; 
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 - Participar de Força Internacional de Paz. 

 PLUM (1996, p.15) 

 

 Assim, a recém-criada 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel), com seus 

Batalhões de Infantaria Leve (5° BIL, 6° BIL e 39° BIL) e Apoios, vocacionados para o 

emprego com os meios a Aviação do Exército, com seus Esquadrões de Aviação do 

Exército (1° Esqd AvEx, 2°Esqd AvEx, 3°Esqd AvEx e 4°Esqd AvEx) passaram a 

compor a Força de Ação Rápida do Exército Brasileiro nos anos de 1990.  

 

4.4 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 A fase inicial da Aviação do Exército foi marcada tanto pela aquisição e chegada 

das primeiras aeronaves, como pela busca de uma doutrina própria, superando óbices 

e gerando novas possibilidades para a força terrestre. 

 Nesse sentido, o primeiro contato com os helicópteros trouxe a tão esperada 

aeromobilidade, entretanto esse contato também apresentou limitações à Força 

principalmente quanto às capacidades das Aeronaves. 

 Primeiramente, o HM-1 Pantera se mostrou uma aeronave com pouco espaço e 

reduzida reserva de potência, reduzindo a capacidade de militares a bordo e 

influenciando a doutrina dos BIL e aumentando a quantidade de Anv necessárias em 

um Assalto Aeromóvel. 

 A seguir, o HA-1 apresentou limitações quanto sistema ao armamento, mostrando-

se pouco eficaz tanto no ataque Ar-Solo como no Ar-Ar, cumprindo as missões de 

escolta do escalão de manobra com grandes limitações. 

 Do exposto, conclui-se, que nos anos de 1990, as Anv adquiridas pelo Exército 

Brasileiro para a sua Aviação proporcionaram aeromobilidade à Força Terrestre, 

todavia mostraram-se limitadas, gerando necessidades de aeronaves maiores para o 

Emprego Geral e mais eficientes para o Reconhecimento e Ataque.  

   

 

5. A FASE INTERMEDIÁRIA (ANOS DE 2000) 
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 Passados os desafios da Fase Inicial, o Exército Brasileiro já contava com quadros 

mais experientes em sua Aviação, favorecendo melhorias tanto em equipamentos 

como na parte doutrinária. 

 Entretanto, faz-se necessário saber que esse amadurecimento técnico e doutrinário 

também foi marcado por acidentes que ceifaram vidas de grandes companheiros 

nessa década. Isso motivou a atuação sistemática da Segurança de Voo na AvEx, 

trabalhando para aperfeiçoar Procedimentos e Culturas Organizacionais, evitando 

que outros acidentes ocorressem. Todavia, esse assunto não fará parte do estudo. 

 

5.1 AS NOVAS AERONAVES 

 

 Segundo LORIATO (1998), os helicópteros de origem francesa eram versões civis 

concebidas para atender as necessidades do mercado civil, enquanto os de origem 

americana possuíam maior rusticidade e capacidade de sobrevivência em combate 

porque são especialmente projetados e fabricados para emprego militar, de acordo 

com as necessidades operacionais do Exército Norte-americano. Eles eram diferentes 

na filosofia de fabricação, mas equivalentes em termos de tecnologia. 

 Essa afirmação, fez parte de uma linha de pensamento generalista que se estendeu 

a outros tipos de equipamentos militares nos anos de 1990 e de 2000. Todavia, se 

fazia importante não depender de uma única Empresa ou País produtor de Meios de 

Emprego Militar com alto grau de tecnologia embarcada, corroborando para as 

aquisições vindouras do Exército Brasileiro. 

 

5.1.1 O ´Helicóptero Black Hawk  

 

 Em 1997, um novo contrato de compra e venda foi realizado com a empresa norte-

americana Sikorsky visando o fornecimento de 4 (quatro) helicópteros de emprego 

geral, do tipo Black Hawk, para utilização na Missão de Observadores Militares entre 

Equador e Peru (MOMEP). Diferente dos outros modelos, o Black Hawk, em sua 

versão básica, já possuía proteção blindada, supressor infravermelho, preparação 

para instalação de equipamentos de contramedidas ativa e passiva e suporte para 

armamento lateral (de porta), além de outros instrumentos e equipamentos de rádio 

navegação/comunicação. Outrossim, essa Anv já estava compatibilizada para 

operação com ou sem óculos de visão noturna. Entretanto, foram recebidas sem 
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armamento, sem os suportes externos de 4 (quatro) estações para tanques auxiliares 

de translado ou armamento, sem interrogador amigo ou inimigo e sem equipamentos 

de contramedidas ativa e passiva (LORIATO, 1998) 

 

Figura 9: Anv Black Hawk do Exército Brasileiro voando na MOMEP. 

Fonte: Arquivo 4° BAvEx. 

 

 Já próximo ao ano 2000 (após o fim da participação brasileira na MOMEP) essas 

novas aeronaves foram destinadas para a atuação na Amazônia Brasileira. Logo, elas 

seguiram para o 4° Esqd AvEx em Manaus AM, agregando novas capacidades à 

Aviação do Exército, que passou a ter uma Aeronave de Emprego Geral com maior 

capacidade quanto a Tropa.  

 Os Black Hawk passaram a ter a denominação de HM-2 (Helicóptero de Manobra 

– 2) , e sofreram importantes modificações ao longo dessa década, tais como 

instalação de: Radar Meteorológico, GPS (Global Positioning System), kit de 

metralhadora lateral, Suporte e Tanques Auxiliares de Combustível. Primeiramente, o 

Radar Meteorológico e o GPS permitiram uma melhor navegação para o voo visual, 

bem como para o voo instrumento. Já a Metralhadora Lateral, autoproteção da Anv. 

E os Suporte e Tanques auxiliares maior autonomia. 
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Quadro 10: Quadro de Características Gerais de Desempenho das Anv AvEx 

Fonte: LORIATO (1998, p12). 

 

 Esse quadro se faz importante a partir do momento que compara o HM-2 às Anv 

então existentes na AvEx quando da sua implantação. Destacam-se o Peso Máximo 

de Decolagem e a Carga Útil, demonstrando maiores capacidades de embarque tropa 

no HM-2, e boa reserva de potência, garantindo manobrabilidade à mesma Anv, e 

impactando a doutrina militar terrestre. 

 Dessa forma, toda essa tecnologia embarcada, bem como a capacidade de voo 

com Óculos de Visão Noturna (OVN) ou “Night Vision Google” (NVG), possibilitaram 

destacada capacidades à AvEx e, consequentemente, ao Exército Brasileiro: 

Aeromobilidade no Combate Noturno empregando a Aviação do Exército. 

 

5.1.2 O Helicóptero Cougar 
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 Ciente das limitações do HM-1 Pantera, o Exército Brasileiro continuou a buscar 

alternativas a esse modelo de Anv de Emprego Geral, somando-se às Anv HM-2 Black 

Hawk, trabalhadas no item anterior. 

 Logo, o modelo de helicóptero escolhido foi o AS 532-UE, Cougar. O “AS” vem 

Aeroespatiale (mesma fabricante das ANV HM-1 e HA-1), empresa que passou a ser 

representada pela francesa Eurocopter. O "5" denota militar, “32” é o número do 

modelo da Anv. O "U" é de Utilitário. O “E” representa o nível de modernização. E o 

animal escolhido foi o Cougar. Logo temos a designação dada pelo fabricante AS 532 

UE Cougar. Já o Exército Brasileiro adotou a designação HM-3 (Helicóptero de 

Manobra -3). 

 O contrato de compra contemplou a aquisição de oito HM-3 Cougar, sendo 

assinado em 1999. Já a entrega ocorreu somente em 2002. A previsão inicial de 

distribuição das mesmas era somente para o 4° Esqd AvEx localizado em Manaus 

AM. Porém, essas Anv foram divididas igualitariamente entre aquela OM e o 2° Esqd 

AvEx sediado em Taubaté SP. 

 O Cougar foi concebido para uso militar, proporcionando alto 

desempenho, facilidade de implantação, baixo custo operacional, conforto, 

além de alta disponibilidade operacional. De fácil adaptação às condições de 

campo de batalha moderno, possui grande aptidão à sobrevivência devido ao 

voo tátici, oferecendo manobrabilidade excepcional, baixa vulnerabilidade aos 

projéteis, e resistência ao choque (FAS-MILITARY ANALYSIS, 2011). 
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Figura 10: Duas Anv HM-3 realizando voo em formação durante emprego na Amazônia Brasileira. 

Fonte: Arquivo pessoal do então Maj Bomfim (2007) 

 

 Essa Anv se caracterizava por ser um helicóptero multitarefa, podendo participar 

de tanto de missões de combate como de apoio ao combate. O Cougar apresentava 

com as seguintes características: posto de pilotagem blindado, capacidade de realizar 

o voo com óculos de visão noturna, possuindo iluminação compatível e equipamentos 

que possibilitavam o voo por instrumentos, bem como, um GPS, conferindo uma 

navegação precisa. Ademais, ele era equipado com metralhadoras laterais calibre 

7,62 mm (Autoproteção), seis macas para evacuação aeromédica, guincho de 

içamento com capacidade de 272 Kg e gancho para o transporte de carga externa de 

4,5 Ton. Além de cinco tanques de combustível suplementares, lhe conferindo até 7,5 

horas de autonomia (FRANÇA, 2003). 

 O HM-3 possuía dois motores Turbomeca Makila 1A1, de desenho modular, 

possibilitando reparos sem que houvesse a troca de todo o motor. Com uma potência 

de 1.877 SHP1 em cada motor, a Anv atingia até 325 Km/h e possuía a capacidade 

de transportar até 27 homens; tripulação mais 22 soldados equipados. Junto ao 

                                                 
1 British Horse Power: Medida de Potência utilizada pela Eurocopter. 
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exposto, com os tempos de resposta curtos, contribuindo para a capacidade da 

máquina realizar o voo tático2 (FRANÇA, 2003). 

 As pás dos rotores já eram feitas de materiais compostos em sua integridade. Ao 

serem comparadas com as pás de componentes metálicos, que equipavam aeronaves 

como o HM-2 Black Hawk, nota-se uma manutenção mais simples, baixa 

vulnerabilidade a projéteis, uma vida útil prolongada e impermeabilidade à corrosão 

marítima (FAS-MILITARY ANALYSIS, 2011).  

 O helicóptero tem um alto nível de resistência ao choque, incluindo a 

tolerância ao impacto e redundância em sistemas e componentes vitais. Os 

ocupantes da Anv estão protegidos até velocidades impacto da ordem de 

11.4 m/sec. Os tanques de combustível são auto-vedantes, com um sistema 

de combustível cruzado que proporciona a continuidade do fornecimento em 

caso de falha de um dos sistemas de combustível (AIRFORCE 

TECHNOLOGY, 2011).  

A cabine de carga da Anv HM-3 foi dimensionada de maneira a permitir, com 

segurança, a arrumação para transporte adicional de combustível, botes salva-vidas, 

bóias, motocicletas e equipamentos diversos gerando versatilidade e adaptabilidade 

a variados tipos de missão (AIRFORCE TECHNOLOGY, 2011).  

 

 

 

Fonte: 3° BAvEx. 

 

                                                 
2 Deslocamento aéreo realizado por uma ou mais Anv, empregando técnicas de vôo que visam utilizar 
o terreno, a vegetação e as edificações para aumentar as possibilidades de sobrevivência no campo 
de batalha. 

Aeronaves  
Dados  

HA – 1  
FENNEC  

HM – 1  
PANTERA  

HM – 2  
BLACK HAWK  

HM – 3  
COUGAR  

Passageiros máximo 3  9  12 22  

Peso máximo 2250 Kg 4250 Kg 10000 Kg 9000 Kg 

Carga no guincho  136 Kg  272 Kg  272 Kg 272 Kg  

Carga no Gancho  750 Kg  1.600 Kg  4000 Kg 3000 Kg 

Carga útil (autonomia máxima) 310 Kg  375 Kg  1360 Kg 1800 Kg  

Autonomia máxima (- 30 min) 2:50 2:50 4:20 3:20 

Velocidade de cruzeiro  110 Kt 120 Kt 140 Kt 120 Kt 

Velocidade com portas abertas  110 Kt 110 Kt 100 Kt 120 Kt 

Quadro 11: Características Gerais de Desempenho das Anv AvEx. 
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 Da análise do quadro acima, nota-se a evolução das Anv de Emprego Geral da 

AvEx. Quando se empregava o HM-1 com reduzidas capacidades inicialmente e 

depois, o HM-2 (Black Hawk) e o HM-3 (Cougar) com capacidades maiores de 

transporte de tropa. 

 A AvEx passou a empregar a Anv HM-3 na Esqda He Emp Ge3 participando de 

operações aeromóveis de combate do tipo assalto, incursão, infiltração, exfiltração e 

operações de apoio ao combate e apoio logístico.  

 O HM-3 Cougar, quando adquirido, deu um novo salto de capacitação à AvEx. Sua 

aquisição fez parte da evolução da doutrina do Estado-Maior do Exército, que adotou 

o conceito de helicópteros de emprego geral de médio porte, capazes de transportar 

dois grupos de combate completos em substituição ao conceito de helicópteros de 

manobra menores. 

 

5.1.3 Alterações na Anv HA-1 (Fennec) 

 

 O Exército Brasileiro buscou agregar novas capacidades às frações de 

Reconhecimento e Ataque em meados dos anos 2000. Para tanto, foram 

incrementados dispositivos aviônicos e de Comando e Controle. 

 Primeiramente, a iluminação do painel da Anv HA-1 foi compatibilizada para o Voo 

com o OVN, agregando a capacidade de operar essa Anv no ambiente noturno com 

vantagem técnica e tática. 

 Além disso, essa modificação atingiu toda a frota de HM-1 AvEx, abrangendo o 

CIAvEX (Centro de Instrução de Aviação do Exército), 1° 2° e 3° BAvEx4. Assim, as 

técnicas do voo com o OVN passaram a ser empregadas por todas as Unidades 

Aéreas do Exército. Outrossim, essas técnicas também foram adaptadas e 

melhoradas pelo Centro de Instrução, impactando a Doutrina Militar Terrestre.  

 

                                                 
3  Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral (E He Emp Ge). 
4 Ocorreu a Modificação de nomenclatura das OM AvEx em Dezembro de 2004, de Esqd AvEx para BAvEx. 
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Figura 11: Anv HA-1 realizando voo de instrução OVN. 

Fonte: Arquivo CIAvEx. 

 

 Paralelamente à aquisição anterior, essa Anv também recebeu o Sistema Olho da 

Águia. Esse sistema consistia de câmera e antena instaladas na aeronave (no piso, 

abaixo da Anv) e conexão com estação de terra, permitindo a transmissão de imagens 

para os decisores militares em tempo real.  

 

 

Figura 12: Anv HA-1 realizando voo com o Olho da Águia (Câmera e Antena abaixo da Anv). 

Fonte: Arquivo 1° BAvEx. 

 

 Essa capacidade, foi acompanhada de algumas limitações referentes ao ganho de 

peso da aeronave e técnicas de pilotagem, exigindo maior habilidade dos pilotos. 

Além disso essa câmera já contava com sistema de captação de imagens 

infravermelho (FLIR), sistema de intensificação de imagens (OVN), sistema de 

estabilização e acompanhamento de alvos, permitindo acompanhamento de cenários 
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táticos tanto de dia como à noite, incrementando a Capacidade de Comando e 

Controle e Reconhecimento (Manobra) no Exército Brasileiro. 

 

5.2 APERFEIÇOAMENTO DA DOUTRINA 

 

 Durante os anos de 1990, conflitos multidimensionais como a Guerra do Golfo 

(1991), geraram reflexos para a Doutrina Militar Terrestre de diversos Países. O 

Exército Brasileiro, por sua vez, expediu as Instruções Provisórias 100-1 (IP 100-1) -

Bases para a modernização da doutrina de emprego da Força Terrestre (Doutrina 

Delta) em resposta aos novos desafios dos conflitos à época.  

 

 Dessa forma, os generais passaram a contar com prazos bastante 

curtos, antes que as pressões externas aos meios militares passassem a 

interferir no planejamento e na execução das operações. Mais do que nunca, 

as guerras devem ser ganhas tão rapidamente quanto possível. Os tempos-

mortos e a proteção da escuridão, representados pela noite, devem ser 

aproveitados. Deve-se contar com meios rápidos e flexíveis. As cenas típicas 

da Batalha de Verdun e do desembarque da Normandia, onde as formações 

de assalto eram dizimadas pelas armas automáticas, não mais deveriam 

acontecer ou, pelo menos, não mais poderiam ser divulgadas. As manobras 

frontais não eram mais a melhor solução. AVELLAR (1999, p. 10) 

 

5.2.1 A Doutrina Delta 

 

Lançada no final dos anos de 1990, obtendo efetividade a partir de 2000, a Doutrina 

Delta orientou o desenvolvimento da doutrina de emprego dos diversos elementos da 

Força Terrestre, com reflexos imediatos na concepção de seus novos conceitos 

quanto à condução das operações. 

 

 Em conseqüência, passou a ser necessário buscar a localização do grosso 

do poder de combate do inimigo e seu ponto mais frágil, provavelmente no 

seu flanco ou em profundidade, no momento menos esperado e, de 

preferência, sem ser visto. Isso exigiria o emprego de reconhecimentos e de 

ações ofensivas de longo alcance. AVELLAR (1999, p. 11) 
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 As novas bases para a modernização trouxeram o conceito de Combate Simultâneo 

em todo o campo de batalha empregando fogos aéreos e terrestres e valorizando os 

flancos e as áreas mais profundas do Teatro de Operações. Ganham destaque, 

portanto, as Operações Aeromóveis e Aeroterrestres, bem como o emprego de ações 

especiais de frações nas retaguardas do oponente. Demanda, pois, a existência de 

meios que transitem em terra e no ar com a mesma desenvoltura (AVELLAR, 1999, 

p.11). 

 Assim, o emprego de Aeronaves passou a ter importância fundamental na 

aplicação dessa doutrina, trazendo consequências à Aviação do Exército. 

 

 A Av Ex, como elemento de múltiplo emprego da F Ter, tem participação 

ativa na guerra de movimento, contribuindo no isolamento do campo de 

batalha, nas ações em profundidade, na destruição da força inimiga, nas 

manobras de flanco, no combate continuado, no ataque de oportunidade e no 

aumento do poder de combate. Assim sendo, os meios aéreos orgânicos 

permitem aos comandantes terrestres obter consideráveis efeitos em proveito 

das operações militares (BRASIL, Emprego da Aviação do Exército, p.1-2). 

 

5.2.2 O Aperfeiçoamento da Doutrina de Emprego da AvEx 

 

 Tendo em vista a fase inicial anterior, os anos de 2000, foram fundamentais para o 

aperfeiçoamento da Doutrina Brasileira referente ao emprego de aeronaves de asa 

rotativa em proveito da Força Terrestre.  

 Nesse sentido, quatro documentos foram produzidos a saber: 

a. IP 90-1 Operações Aeromóveis (2000) 

b. IP 1 - 1 Emprego da Aviação do Exército (2003) 

c. IP 1-30 Brigada de Aviação do Exército (2003) 

d. IP 1-20 Esquadrão de Aviação do Exército (2003) 

 

 Assim, esses documentos passaram a servir de base para a elaboração de outras 

publicações das séries de manuais de campanha e instruções provisórias relativas ao 

emprego dos diversos escalões da F Ter em operações envolvendo tanto a Aviação 

do Exército como a Brigada Leve Aeromóvel, deixando os detalhes para outros 

manuais específicos. 
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  Além disso, os Esquadrões de Aviação do Exército passaram a ser denominados 

Batalhões de Aviação do Exército a partir 24 de Dez 2004. Dessa forma, alinhando a 

denominação da AvEx à sua real e única vertente, à da Força Terrestre. Logo a 

Aviação do Exército passou a ser organizada desta forma: 

  - Diretoria de Material de Aviação do Exército – DMAvEx;  

 - Comando de Aviação do Exército – CAvEx; 27  

 - Centro de Instrução de Aviação do Exército – CIAvEx;  

 - Base de Aviação de Taubaté – BAvT;  

 - Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército – BMS;  

 - 1° Batalhão de Aviação do Exército – 1° BAvEx;  

 - 2° Batalhão de Aviação do Exército – 2° BAvEx  

 - 3° Batalhão de Aviação do Exército – 3° BAvEx  

 - 4° Batalhão de Aviação do Exército – 4° BAvEx  

 

Quadro 12: Estrutura Organizacional da Aviação do Exército. 

Fonte: <http://www.cavex.eb.mil.br/> acesso em 05 Mar. 2018. 

 

 BRASIL (2014d, p. 3-4) descreve que o CAvEx é um comando, constituído desde o 

tempo de paz, incumbido da geração de capacidades e da padronização de 

procedimentos das tripulações das aeronaves do Exército.  
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[…] O CAvEx tem por atribuições, dentre outras:  

a) coordenar e controlar o preparo dos Batalhões de Aviação do Exército 

(BAvEx), incluindo aqueles subordinados a Comandos Militares de Área (C 

Mil A), assessorando-os quanto aos aspectos técnico-normativos, 

relacionados às operações e à logística;  

b) assessorar um grande comando operativo no planejamento, no preparo e 

no emprego da Av Ex, quando não ativada a Estrutura Militar de Defesa (Etta 

Mi D); e  

c) planejar e supervisionar, no âmbito da Av Ex, a formação, a especialização, 

o aperfeiçoamento e a manutenção das competências do pessoal 

especialista de aviação.  

(BRASIL, 2014d, p. 3-4)  

 

 De acordo com a estrutura organizacional contida na IP 1-20, os quatro Batalhões 

de Aviação do Exército têm uma estrutura idêntica, formada por uma Subunidade 

(SU) de Comando e Apoio, uma de Reconhecimento e Ataque, equipada com HA-1, 

duas SU de Helicópteros de Emprego Geral (EHEG), dotada de helicópteros HM-1, 

HM-2, HM-3 ou HM-4 Jaguar, além de uma SU de Manutenção e Suprimento.  

 

 

Quadro 13: Estrutura Organizacional de um Batalhão de Aviação do Exército. 

Fonte: IP 1-20 p 2-4. 

 

5.2.3 Influências da evolução das Aeronaves sobre a Doutrina 

 

 A evolução das aeronaves no período, principalmente quanto às capacidades de 

transporte de tropa, emprego operacional noturno e comando e controle, trouxeram 

significativas influências sobre a Doutrina Militar Terrestre. 
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 Primeiramente, quanto ao aumento da capacidade de transporte nas cabines de 

carga5 proporcionado pelas Anv HM-2 (Black Hawk) e HM-3 (Cougar). Os Grupos de 

Combate Aeromóveis (GC Amv) haviam sido reduzidos para 7 militares devido ao 

;emprego com a Anv HM-1 (Pantera), logo passaram a ser constituídos por 9 militares 

novamente, já a Vaga de Assalto6, foi flexibilizada, não havendo mais a necessidade 

de ser única. Justificando-se pela escassez de meios aéreos. 

 

1) Escalão de Assalto (Esc Ass) - Forças e equipamentos, pertencentes 

aos elementos de combate e apoio ao combate, que são desembarcados na 

área de objetivos ou próximo a ela, visando ao engajamento do combate 

terrestre. Deve ser deslocado em vaga única, porém, em função do tipo, 

quantidade e disponibilidade de helicópteros, pode ser deslocado em mais 

vagas. (BRASIL, Operações Aeromóveis, 2000, p.2-33) 

  

 Quanto à possibilidade operativa em ambiente noturno, o voo com a utilização do 

Óculos de Visão Noturna foi fundamental para a “abertura de novo leque de 

oportunidades pela força”. Pois até então, a capacidade de operar em ambiente 

noturno era muito limitada, porém desejada. Nota-se isso no texto abaixo: 

 

.  Ataque noturno e sob condições de visibilidade limitada:  

  A escuridão favorece a dissimulação e a surpresa. Torna-se, portanto, o 

ambiente operacional para o qual as F Amv são especialmente aptas a atuar. 

É este, também, o momento indicado para operar quando a superioridade 

aérea loca torna-se difícil de ser obtida. O combate noturno é inerente a todos 

os tipos de operações ofensivas e o emprego de tropas aeromóveis, sob a 

proteção da noite, deve ser sempre considerado, desde que as mesmas 

estejam devidamente equipadas com meios de visão noturna. 

 

 A partir do ano de 2007, ocorreu condução de estágios experimentais OVN, tanto 

pelo 4° BAvEx em Manaus, apoiado pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva 

(CIGS), 1°Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel (1° BIS Amv), e pela 3ª 

Companhia de Forças Especiais (3ª Cia FEsp); como pelo CIAvEx em Taubaté 

(Apoiado pelo 1° e 2° BAvEx, além de tropas da 12ª Bda Inf L Amv), gerando 

                                                 
5 A parte interna do Helicóptero é dividida em Cabine de Pilotagem onde vão os pilotos, e Cabine de Carga onde 

vai a tropa ou carga transportada.  
6 A Vaga de Assalto de um BIL é composta por duas Cia Fzo L, a terceira Cia constitui a Reserva 
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conhecimento e produzindo doutrina de emprego OVN. Assim, foram geradas as 

bases doutrinárias para a próxima década. 

 Quanto à capacidade de Comando e Controle, o Sistema Olho da Águia deu novas 

possibilidades principalmente nas missões de Reconhecimento Aeromóvel e nas 

missões de Vigilância, bem como em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

transmitindo imagens em tempo real aos diversos escalões enquadrantes. Tal 

equipamento, deu grande destaque à Anv HA-1 (Fennec), antes muito criticada pelo 

seu armamento pouco eficiente. É possível notar o incremento que esse Sistema pode 

dar a uma operação de Reconhecimento Aeromóvel, majorando seus fundamentos. 

 FUNDAMENTOS DO RECONHECIMENTO AEROMÓVEL 

 a. Orientar-se segundo os objetivos de informações - A F Helcp, 

executando o reconhecimento, deve manobrar de acordo com a localização 

ou o movimento dos objetivos de informação. Normalmente, estes objetivos 

podem ser tropas inimigas, acidentes do terreno e localidades. 

 b. Participar com rapidez e precisão todos os dados obtidos:  

 (1) Para que os dados tenham valor para o comando, devem ser 

transmitidos na oportunidade de sua obtenção, com a máxima rapidez e tal 

como foram obtidos, não devendo conter opiniões e, sim, os fatos levantados. 

 (2) Esse fundamento confere aos meios aéreos uma missão de 

extrema importância no contexto das operações, tendo em vista a exigüidade 

de eixos de ligação terrestres e as vastas dimensões do TOT. Nenhum outro 

meio pode ser tão rápido e eficaz sob essas condições quanto o componente 

aéreo da Força Terrestre.  

 (3) Os dados devem responder com precisão as perguntas: 

 (a) o quê; 

 (b) quantos; 

 (c) quando; 

 (d) onde; e 

 (e) fazendo o quê. 

 c. Manter o contato com o inimigo: 

 (1) Deve ser procurado o mais cedo possível e, uma vez estabelecido, 

somente pode ser rompido com a autorização do escalão superior. Este 

contatopode ser mantido pela observação terrestre ou aérea. 

 (2) A manutenção do contato na região de operações depende em 

grande parte da utilização das aeronaves de asa rotativa, através de um 

eficiente esforço da F Helcp atuando em sua Z Aç. 

  d. Esclarecer a situação- Quando o contato com o inimigo é estabelecido 

ou a região-objetivo de informações é alcançada, a situação deve ser 
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esclarecida rapidamente. Em relação ao inimigo, sua localização, valor, 

dispositivo e composição são determinados. 

  

5.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

 Conclui-se parcialmente que a virada para o novo milênio trouxe novos desafios ao 

Exército Brasileiro, que por sua vez respondeu aos mesmos através da Doutrina Delta. 

Essa doutrina elencou novos conceitos que privilegiavam o emprego de Aeronaves 

em um ambiente multidimensional e dinâmico. E essas Aeronaves trouxeram 

implicações à Doutrina Militar Terrestre Brasileira.  

 As novas aeronaves (HM-2 Black Hawk e HM-3 Cougar) agregaram maior 

capacidade de carga e durabilidade no combate às frações de Emprego Geral 

utilizadas no escalão de Assalto em operações como o Assalto Aeromóvel , garantindo 

melhores condições de execução tanto pela Força de Helicópteros, como pela Força 

de Superfície. 

 Ademais, o uso do OVN proporcionado pelo HA-1 Fennec, HM-2 Black Hawk e HM-

3 Cougar, tornou uma realidade o combate noturno, possibilitando maior alcance e 

flexibilidade às operações conforme a Doutrina Delta preconizava. Bem como, 

gerando bases doutrinárias para a próxima década. 

 Outrossim, o Sistema Olho da Águia instalado na Anv HA-1 (Fennec), proporcionou 

maior rapidez na geração e transmissão de informações aos escalões enquadrantes, 

além de maximizar as Operações de Reconhecimento e Vigilância Aeormóvel. 

 Por fim, a década de 2000 sinalizou grande amadurecimento da Aviação do 

Exército. Essa se mostrou capaz técnica e operacionalmente de proporcionar 

aeromobilidade à Força Terrestre, empregando novos meios e equipamentos em um 

Teatro de Operações dinâmico e diversificado, influenciando a Doutrina Militar 

Terrestre, gerando bases para a década seguinte. 

 

 

6. A FASE ATUAL (2010 A 2018) 

 

 Os anos próximos da terceira década da Aviação do Exército foram marcados por 

grande incremento tecnológico e por missões sensíveis, proporcionando grande 

oportunidade para depuração da experiência do material humano dos diferentes 

quadros componentes da AvEx, bem como de sua Doutrina. 
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6.1 O PROGRAMA AVIAÇÃO 

 Ao longo dos últimos 30 anos, desde sua recriação, a Aviação do Exército (AvEx) 

posicionou-se como vetor de modernidade e elevada capacitação técnica. Desde o 

recebimento das primeiras aeronaves, até a plena capacitação de combater à noite, 

diversos foram os desafios enfrentados. Destacam-se a formação de tripulantes no 

Brasil e no exterior, a aquisição de equipamentos e materiais, o desenvolvimento de 

doutrina de emprego própria em diversos ambientes operacionais e a adoção de 

novas técnicas de voo (EPEx, 2018). 

 Conforme os desafios e as tecnologias evoluíram, foi necessária uma nova ordem 

de aquisições e modernizações. 

 Assim, surge o PROGRAMA AVIAÇÃO, com a finalidade de regular as medidas 

necessárias para se manter a Aviação do Exército atualizada, face aos modernos 

meios e formas de combate hoje existentes (EPEx, 2018). 

 Estabeleceu-se como premissa continuar na busca de capacidades que 

preencham as lacunas ainda existentes quanto à dissuasão e moderna 

capacidade de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos 

(IRVA), sem perder de vista a ampliação da já conquistada capacidade de 

fazer o Exército estar presente, por intermédio de suas aeronaves de 

combate, em qualquer ponto do território nacional, de dia ou de noite, onde 

quer que se faça necessário (EPEx, 2018). 

 
 Dentro do contexto do Processo de Transformação em desenvolvimento do 

Exército, o PROGRAMA AVIAÇÃO contribuirá: na dissuasão extrarregional; na 

ampliação da projeção do Exército Brasileiro no cenário internacional; no 

desenvolvimento sustentável e na paz social; na implantação de um novo e efetivo 

Sistema Operacional Militar Terrestre; com um novo e efetivo Sistema de Doutrina 

Militar Terrestre e Logístico Militar Terrestre; com a implantação de um novo sistema 

de ciência, tecnologia e inovação; com o aumento da efetividade na gestão do bem 

público; com um novo sistema de educação e cultura e na maximização da dimensão 

humana (EPEx, 2018). 

 

6.2 AS NOVAS AERONAVES E EQUIPAMENTOS 
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 A AvEx recebeu e/ou adquiriu novos meios aéreos e teve outros modernizados na 

década atual (2010 a 2018), podendo-se destacar: a Anv EC 725 (HM-4 Jaguar), a, a 

Anv AS 550 A2 (HA-1Fennec-AvEx), o simulador de Voo SHEFE e Anv AS 365 K2 

(HM1-Pantera K2). 

 

6.2.1 A Anv HM-4 Jaguar 

 O helicóptero EC 725 (H225-M, atualmente) foi fabricado pela empresa Eurocopter 

(Airbus Helicopters, nos dias atuais), sendo adquirido pelo governo brasileiro em 2008. 

Nessa oportunidade, foi firmado o contrato de aquisição de 50 exemplares desse 

modelo, sendo 16 para o Exército e fazendo parte de uma grande aexemplares desse 

modelo e sua chegada para a AvEx passou a ocorrer a partir de 2011. 

 O Jaguar, ou HM-4, é um helicóptero biturbina médio, de classe de 11 toneladas, 

com performance garantida pela já experiente família Super Puma/Cougar, permitindo 

o transporte de até 29 combatentes equipados, 2 pilotos mais um tripulante. 

 Ademais, o HM-4 apresentou um projeto modular dos conjuntos mecânicos, 

material composto de alta resistência em alguns componentes (como fibra de carbono 

e ligas contendo Titânio); maior blindagem que o HM-3 para a cabine de pilotagem 

(mais placas de cavlar nos pisos e nas laterais) painéis multi-função de LCD na cabine 

de pilotagem, adaptação completa ao voo com OVN, motores Makila 2A que permitem 

potência suficiente e segurança, graças a uma total redundância com duplo canal no 

sistema FADEC (Full Authority Digital Engine Control). Soma-se a isso o Piloto-

automático de quatro eixos, que traz maior automatismo à Anv, auxilia os pilotos em 

momentos críticos (tanto no voo visual como no voo IFR) e reduz a probabilidade de 

erros, favorecendo o sucesso das missões aéreas (CAvEx, 2018 b) 

 O HM-4 também possui um sistema de comunicações que permite a transmissão 

de voz e dados criptografados (sistema de comunicação segura SECOS 2/12), 

atinente ao Link BR-1 da FAB aumentando, significativamente, a interoperabilidade e 

integração das Aviações da FAB e do EB (Agência Força Aérea, 2018). 
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Figura 13: Anv HM-4. 

Fonte: Sgt Johnson Barros _FAB. 

 

 Essa Anv é apta para cumprir todas as missões de combate da Aviação do Exército, 

podendo cumprir também missões de busca e resgate, operações especiais, 

evacuação aeromédica, missões cívico sociais, integração nacional, misericórdia e 

humanitárias (CAvEx, 2018 b). 
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Quadro 14: Características dos Helicópteros da Aviação do Exército. 

Fonte: EB60-ME-11.401- DAMEPLAN (2017) P 11-1. 

 Da análise do quadro acima e da própria experiência do autor, a Anv HM-4 

apresenta capacidades superiores à Anv HM-3, constituindo versão mais atualizada e 

melhorada da família “Super-Puma”. Entretanto, verificou-se quando da necessidade 

de maior autonomia, acarretando em maior quantidade de combustível, conferindo à 

Anv HM-3 possui maior reserva de potência (levando a mesma quantidade de carga). 

Tal fato se deve ao menor consumo de combustível do motor Makila A1 (HM-3 

Cougar) em relação ao motor Makila A2 (HM-4 Jaguar) e devido à maior quantidade 

de equipamentos instalados na Anv HM-4 (maior peso da Anv vazia).  
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 Essa Anv impactou, significativamente, a doutrina militar terrestre à medida em que 

ampliou algumas capacidades, tais como a capacidade de carga e sistemas de 

proteção, e acrescentou outras ligadas principalmente à Medidas de Proteção 

eletrônica (MPE) e Comando e Controle (C²).  

 

6.2.2 A Anv HA-1 Fennec AvEx 

 

 O projeto de modernização da Anv Fennec AvEx (HA-1), constituiu-se em duas 

fases, a primeira de 2008 a 2014 quando da assinatura de contrato até a entrega e 

homologação das primeiras Anv. E a segunda fase, com a adequação do sistema de 

armamentos a partir de 2016, constituindo-se no subprograma Modernização do 

Sistema de Armamento Axial e Imageamento para Helicópteros (SiAAIH).  

  Na primeira fase, o Exército contratou junto à Helibras a reconstrução e 

modernização de três Anv e a modernização de outras 33 (helicópteros AS550 A2 

Fennec e AS350 L1 Esquilo pertencentes à Aviação do Exército). 

 Os helicópteros receberam a Certificação Militar expedida pelo Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e pelo Instituto de Fomento e 

Coordenação Industrial (IFI), este último subordinado ao DCTA. 

 Foram implementados: novo glass cockpit (telas digitais), piloto automático de dois 

eixos, novos sistemas de comunicação e navegação, sistema de “back up” digital, 

compatibilização da iluminação interna e externa com óculos de visão noturna (NVG), 

bancos com capacidade de absorção de energia gerada por impacto e ajuste em 

altura, proteção balística, novos braços de suporte para armamento e degraus 

alongados. 



65 

 

 

Figura 14: Cabine do Fennec AvEx. Destaque para o novo painel com telas digitais. 

Fonte: CAvEx. 

 

 A segunda fase, o subprograma SiAAIH (Modernização do Sistema de Armamento 

Axial e Imageamento para Helicópteros), prevê a modernização do sistema de armas 

para as aeronaves AS550A2 “Fennec AvEx”.  

Esse subprograma, tecnicamente, estabelece que a aeronave HA-1 

empregue mísseis guiados ar-superfície com até 8 km de alcance, mesmo 

com o alvo se locomovendo com velocidade de até 40km/h em rota 

perpendicular ao helicóptero e a 2 km de distância. Podendo ser lançado a 

30 metros de altura do terreno em voo pairado, o sistema incorporará um 

designador de alvos a laser; telêmetro com pelo menos 10 km de alcance e 

20 metros de erro nessa distância; e captar imagens em HD por TV e 

infravermelho. 

As transmissões da posição da aeronave, dados e imagens serão feitas em 

tempo real com alcance de pelo menos 37 km com o helicóptero a 600 metros 

de altura que, com o uso de antenas direcionais, pode ser ampliado para 92 

km com o helicóptero a 900 metros do solo. 

Sete empresas manifestaram interesse em oferecer uma solução para a 

AvEx sendo a AEL Sistemas com a israelense Elbit Systems; a ATECH; 

Helibras; a israelense IAI em parceria com as brasileiras Avionics Services e 

IACIT; a norte-americana L3 Technologies; a israelense Rafael com a 

brasileira AKAER e a SIATT. Todas já apresentaram as soluções de acordo 

com os requisitos estabelecidos pela AvEx através de estudos do GEA. 
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Os atuais sistemas de foguetes 70mm em casulos de sete tubos e as 

metralhadoras axiais calibre .50 polegadas serão mantidas, inserindo nesse 

rol as metralhadoras de multicanos de alta cadência do tipo Gatling M134D 

calibre 7,62mm, com dois mil cartuchos por arma (poderão ser duas por 

helicóptero) e o míssil guiado (por GPS ou filoguiado) - quatro em cada 

aeronave. Foguetes guiados também farão parte uma vez que, dependendo 

da missão, pode ser uma opção mais adequada que o próprio míssil. 

(Moralez, 2018). 

 Do exposto, o subprograma SiAAIH permite incrementar a capacidade de 

inteligência, reconhecimento armado, vigilância e aquisição de alvos, aumentando o 

poder dissuasório do Exército Brasileiro, e atendendo às demandas da Doutrina Militar 

Terrestre. 

 

6.2.3 O Simulador SHEFE  

 

 A necessidade de racionalização de recursos para o emprego efetivo de horas de 

voo de Anv em missões reais, bem como a busca de maior realismo no treinamento 

de manobras de emergência, fizeram com que a AvEx buscasse a simulação de voo. 

 Inicialmente, os pilotos da AvEx realizavam esse treinamento, exclusivamente, em 

centros de treinamento na Europa (HM-1 Pantera, HM-3 Cougar e HM-4 Jaguar) e nos 

Estados Unidos da América (HA-1 Fennec e HM-2 Black Hawk). Dessa maneira, o 

treinamento era realizado, de forma efetiva, apenas por pequena parcela das 

tripulações, motivando a busca por uma solução nacional. 

 O Simulador de Helicópteros Esquilo e Fennec (SHEFE) foi a primeira resposta à 

problemática já citada. Esse simulador é um equipamento destinado ao treinamento 

de pilotos que possibilita a qualificação e requalificação em helicópteros do modelo 

HB 350 assim como a formação e o adestramento de pilotos para o voo por 

instrumentos. Seu uso possibilita o aumento da segurança de voo e reduz 

significativamente os custos associados à formação e à manutenção da qualificação 

de pilotos. Dotado de grande realismo e precisão, permite ainda diversos treinamentos 

como voo tático, gerenciamento de cabine, etc (CTEx - Centro Tecnológico do 

Exército, 2015).  

Dados técnicos: 

- Simulador de voo com movimento com 6 graus de liberdade (6DOF); 

- Sistema Visual que permite elevado grau de imersão – 180º H e +30º/-45º 

V;- Painel de instrumentos com elevado grau de fidelidade; 
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- Modelo matemático de simulação que representa o desempenho e o voo 

do helicóptero com elevada fidelidade; 

- Homologado pela ANAC como FTD nível 4 (em processo de homologação 

como FFS B); 

- Estação de Instrutor que possibilita o acompanhamento e o registro de 

todas as atividades e operações do instruindo  (CTEx - Centro Tecnológico 

do Exército, 2015). 

 

 

Figura 15: Simulador SHEFE. 

Fonte: CAvEx. 
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Figura 16: Visualização em 3D do SHEFE sem o domo de simulação. 

Fonte: CTEx. 

 

 O desenvolvimento do Simulador SHEFE, além de aumentar o domínio nacional de 

tecnologias associadas à simulação virtual, possibilita substancial redução de custos 

associados à manutenção da operacionalidade da Aviação do Exército Brasileiro. 

 Atualmente, o Programa Aviação do Exército, supervisionado pelo EPEx, conta 

com o projeto “Simulador de Voo” que prevê a implantação do Centro de Simulação, 

seguindo rígidos critérios de normas internacionais de certificação.  
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Figura 17: Visão aérea das instalações do Centro de Simulação da Aviação do Exército. 

Fonte: Comissão Regional de Obras 2 (CRO-2). 

 

 Esse projeto visa instalar a estrutura física e lógica dos dispositivos de simulação 

no complexo da AvEx, sediado em Taubaté SP, sendo o próximo passo o 

desenvolvimento de software e hardware de um “Full Flight Simulator” da Anv AS 365 

K2 (EPEx - 2018). 

  Ao desenvolver meios de simulação em diferentes níveis (Aeronaves e Frações de 

Helicópteros, desde o escalão Seção até o nível Unidade/ Grande Unidade) a AvEx 

possibilitou a aplicação da Doutrina Militar Terrestre. Essa Doutrina, por sua vez, 

referente ao emprego de aeronaves em diferentes cenários poderá ser testada e 

modificada conforme a necessidade, possibilitando sua evolução de maneira 

sistemática. 

 

6.2.4 A Anv HM-1 Pantera K2 

 

 Assinado em 2009, o contrato de modernização de 34 helicópteros AS365K-

Pantera da Aviação do Exército, no valor de R$ 347 milhões, incluía a instalação de 

novos motores, com maior potência, novos aviônicos, sistemas de radiocomunicação 

e a habilitação para voo noturno (NVG), pois os Pantera eram os últimos helicópteros 

da AvEx que ainda não contavam com essa capacidade. Após esse processo, as 

aeronaves se transformaram em equipamentos mais modernos, com pelo menos mais 

25 anos de vida útil (Helibras, 2014). 
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Figura 18: Pantera K2 em vôo. 

Fonte: Escritório de Projetos do Exército EPEx. 

 

 A Aviação do Exército pôde comprovar os ganhos operacionais do Pantera K2 em 

relação à versão anterior, como menor carga de trabalho, diminuição do tempo de 

translado, maior autonomia e aumento da segurança para as tripulações (Helibras, 

2014). 



71 

 

 

Quadro 15: Características da Anv HM-1 Pantera K2. 

Fonte: EB70-ME-10.218- Op Aeromóveis (2017) p. C-1. 

 

 Diante do exposto e de experiências pessoais do autor, pode-se afirmar que a 

experiência de modernização Anv HM-1 Pantera K2 logrou êxito. Tal fato se deve à 

aquisição de nova capacidade (o voo com OVN7), e ao fato da Anv cumprir parâmetros 

de voo conforme o contratado pelo Exército junto à fabricante.  

 Dessa maneira, a modernização da Anv Pantera se constituiu em importante passo 

da AvEx rumo à adequação de toda a frota de aeronaves às exigências do combate 

contemporâneo, especialmente no que tange ao combate noturno. Logo, essa 

modernização, em especial, possibilitou a contínua evolução doutrinária, empregando 

aeronaves em proveito da Força Terrestre em cenários cada vez mais complexos. 

6.3 AS MISSÕES 

                                                 
7 Óculos de Visão Noturna ou Night Vision Googles 
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 A Aviação do Exército participou de várias missões na década atual (2010 até 

2018), dentre elas se destacam: Operação Liberdade e a Segurança de Grandes 

Eventos: Rio +20, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Copa do 

Mundo FIFA, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 

 

6.3.1 As Operações Liberdade 

 

 Essas operações de vulto internacional ocorreram em solo colombiano em 2009, 

2010, 2011 e 2012; objetivando a libertação de reféns das FARC8. Elas foram 

motivadas pela necessidade de um elemento neutro intermediador na disputa entre o 

Governo Colombiano e o grupo terrorista daquele país.  

 

 

Figura 19 Resgate de Josué Daniel Calvo em 2010 (Soldado colombiano mantido por dois anos em 
poder das FARC)9. 

Fonte: Jornal El Mundo. 

                                                 
8 Forças Armadas Revolucionárias Colombianas: movimento insurgente e terrorista colombiano surgido na década 

de 1960, defendendo a causa socialista. 
9 O autor participou deste resgate como piloto da Anv HM-3 Cougar em 28/03/2010. 
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Figura 20: Participantes da Operação Liberdade IV (2012). 

Fonte: CICV 

 

 Todas foram exitosas e envolveram religiosos e políticos colombianos, o CICV10e 

pelo Governo do Brasil, representado pelo Exército Brasileiro (majoritariamente 

elementos do CMA11), contando com pessoal e meios do 4°BAvEx. Logo, essas 

operações se mostraram extremamente sensíveis, provocando grande demanda por 

preparo técnico de todos os envolvidos, facilitando o emprego da AvEx em operações 

de não guerra. 

 

6.3.2 Os Grandes Eventos 

 

 O Brasil foi sede de grandes eventos entre os anos de 2012 até 2016, sendo um 

dos principais focos de atenção mundial durante o período. 

 

6.3.2.1 A Rio + 20 

 Primeiramente, a Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento 

Sustentável em 2012, ou Rio + 20, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, contando 

com o emprego conjunto das Forças Armadas Brasileiras e interagências. A Aviação 

                                                 
10 Comitê Internacional da Cruz Vermelha. 
11 Comando Militar da Amazônia. 
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do Exército empregou aeronaves de Reconhecimento e Ataque (HA-1 Fennec) e 

Emprego Geral (HM-1 Pantera e HM-3 Cougar) sob o comando único do 2°BAvEx na 

cidade do Rio de Janeiro – RJ. Durante a operação de segurança foram cumpridas 

missões de escolta aérea de comboios, C² e transporte de Tropa e autoridades, bem 

como alerta anti-terror, diurno e noturno empregando OVN (Governo do Brasil, 2012). 

 Assim, por essa operação ser a primeira enquadrada no contexto dos grandes 

eventos, ela exigiu grande esforço de todos os meios AvEx. Além disso, o Estado 

Maior do CAvEx travou contato com situações até então inusitadas ou pouco 

praticadas tais como: o largo emprego do OVN e a interdição do espaço aéreo pela 

FAB nas imediações do Rio Centro (Local que sediou a conferência). 

 

6.3.2.2 A Jornada Mundial da Juventude 

 

 Em julho de 2013, o Brasil sediou a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento 

religioso que reuniu mais de 3 milhões de pessoas com o papa. Durante este período 

o país recebeu o papa Francisco nas cidades do Rio de Janeiro - RJ e Aparecida do 

Norte - SP. 

O Comando de Aviação do Exército participou da JMJ com 12 (doze) 

helicópteros, garantindo a mobilidade aérea das tropas. Além disso, facilitou 

o Comando e Controle, ao apoiar a operação com aeronaves equipadas com 

o sistema "Olho da Águia", que permitiu a transmissão de imagens dos 

acontecimentos em tempo real para o CCDA/RJ (CComSEx, 2013).  
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Figura 21: Segurança do Papa Francisco na cidade do Rio de Janeiro durante a JMJ (2013). 

Fonte: CComCex. 

 

 Novamente, a Aviação do Exército cumpriu as seguintes missões: escolta aérea de 

comboios, C², transporte de Tropa e de autoridades, bem como alerta anti-terror. 

Dessa maneira, aperfeiçoando o modo de emprego em operações de não guerra, 

juntamente com elementos da 12ᵃ Bda de Inf L Amv e do atual Comando de 

Operações Especiais COpEsp. Destaca-se a crescente demanda de prontidão para 

ações contra-terrorismo, acarretando em vários exercícios de adestramento, 

empregando o binômio “Aviação do Exército - Forças Especiais”. 

 Assim, a doutrina militar terrestre foi influenciada quando da confecção de normas 

de padronização tais como: Modificação Normas Operacionais AvEx (2013 e 2015) e 

o Manual de Manobras com Forças Especiais (2013). 

 

6.3.2.3 A Copa do Mundo de 2014 

 

 O Brasil sediou a Copa do mundo FIFA em 2014. Esse evento foi precedido pela 

Copa das Confederações em 2013, servindo como “Evento Teste” para os elementos 

envolvidos na segurança. 
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 O general do exército, José Carlos De Nardi, destacou que todo o trabalho 

para a segurança do Mundial está sendo feito de forma integrada e que a 

área de defesa é composta por 10 eixos: Defesa Aeroespacial, Defesa 

Marítima e Fluvial; Segurança e Defesa Cibernética; Fiscalização de 

Explosivos; Cooperação em operação em fronteiras; Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear; Prevenção de Combate ao Terrorismo; 

Emprego de helicóptero; Defesa das Estruturas Estratégicas; e Força de 

Contingência, que conta com uma média de três mil militares prontos para 

auxiliar a Polícia Militar, principalmente em torno dos estádios, caso seja 

necessário. Esse apoio só se dará após pedido do governador do estado e a 

partir daí, toda a segurança e decisões de estratégias serão de 

responsabilidade do Exército. 

 “O Brasil está preparado para fazer frente em qualquer problema que 

acontecer na Copa”, ressaltou o general De Nardi, e esclareceu ainda: “Nossa 

preocupação são 15 estados: as 12 cidades-sede mais 3 cidades com 

Centros de Treinamento: Sergipe, Alagoas e Espírito Santo” (Ministério da 

Defesa, 2014). 

 

 Diante da situação acima, o Cmt12 da Aviação do Exército emitiu sua decisão: 

A fim de contribuir com os CDA13 na garantia da segurança da Copa do 

Mundo FIFA BRASIL 2014, proporcionar aeromobilidade às forças 

empregadas sob a responsabilidade do Exército Brasileiro, a partir de 08 Jun 

14 até 15 Jul 14, apoiando as diferentes ações de defesa previstas para o 

evento, tendo como prioridade a prevenção e combate ao terrorismo. 

É minha intenção evidenciar a capacidade de pronta resposta às 

necessidades da Força Terrestre e contribuir para a obtenção da 

superioridade informacional, ratificando o compromisso com a missão dos 

CDA e demonstrando o alto grau de profissionalismo e segurança das tropas 

da Aviação do Exército (CAvEx, 2014). 

 

 Do exposto o CAvEx distribuiu seus meios da seguinte maneira: 

a. o 1º BAvEx, ao Centro-Sul, em apoio aos CDA Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre; 

b. o 2º BAvEx, ao Centro, em apoio aos CDA Belo Horizonte e Brasília; 

c. o 3º BAvEx, em Controle Operativo, ao Centro-Oeste, em apoio ao CDA Cuiabá; 

d. o 4º BAvEx, em Controle Operativo, ao Norte, em apoio ao CDA Manaus; 

                                                 
12 Gen Bda Achilles Furlan Neto 
13 Comando de Defesa de Área. Estrutura de provisória conjunta, criada para atender às necessidades de segurança 

DA Copa 2014. 
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e. a For He RICARDO KIRK14, a Nordeste, em apoio aos CDA Recife e Fortaleza. 

 

 Para tanto, os meios aéreos do Exército Brasileiro foram distribuídos para as sedes 

da Copa 2014 da seguinte forma: 

 

Cidade Sede Composição da F He 

Brasília 01 HA-1 (SOA15), 01HM-1 e 01 HM-3 

Belo Horizonte 01 HA-1 (SOA), 01 HM-1 e 01 HM-3 

Fortaleza 02 HA-1 e 02 HM-1 

Recife 01 HA-1 (SOA), 02 HM-1  e 01 HM-3 

Rio de Janeiro 01 HA-1 (SOA), 01 HM-1  e 01 HM-4 

São Paulo 02 HA-1 (sendo 01 SOA),01 HM-1 e 01 HM-4 

Porto Alegre 02 HA-1  e 02 HM-1 

Manaus 02 HM-1, 01 HM-2 e 02 HM-3 

Cuiabá 02 HA-1 (sendo 01 SOA)  e 02 HM-1 

 
Quadro 16: Distribuição dos Meios AvEx para a Copa do Mundo. 

Fonte:CAvEx 

 

 Ademais, conforme (CAvEx, 2014), a missão da AvEx teve como prioridade a 

prevenção e o combate ao terrorismo, Antiterrorismo e Contraterrorismo, 

respectivamente.  

 Para tanto, a AvEx se preparou para atender aos CDA com as seguintes 

capacidades: 

a) Obtenção da superioridade de informações, caracterizada pelas missões de 

Comando e Controle, Observação Aérea, Escolta de Comboios e Reconhecimento 

– em alguns casos, utilizando o Sistema de Imageamento Olho da Águia (SOA); 

b) Infiltração, diurna e noturna, de time tático antiterror, com efetivo de 12 

combatentes, em uma única vaga, caracterizada pela missão de Transporte de 

Tropas, utilizando aeronaves de médio e de grande porte; 

                                                 
14 Unidade Aérea (AvEx) provisória, criada somente para a Copa 2014. 
15 Sistema Olho da Águia (SOA). 
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c) Deslocamento, diurno e noturno, de frações das forças de contingências, 

caracterizado pela missão de Transporte de Tropas, cujos efetivos seguem o 

quadro abaixo: 

 Com o término da Fase de Grupos da Copa do Mundo, em 26 Jun, o CAvEx 

reforçou as sedes das Fases de Semifinais e Finais – Belo Horizonte, Brasília, Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

 

Figura 22: Aprestamento da tropa empregada em Brasília para a Segurança da Copa do Mundo em 
2014. 

Fonte: Ministério da Defesa (Replicada por Defesanet). 

 

 Do exposto, passou a ser notável o preparo e prontidão da AvEx visando seu 

emprego em ações de antiterrorismo e contraterrorismo, juntamente com elementos 

especializados do Exército Brasileiro. Além disso, as missões de escolta de comboios 

e C² também fizeram parte das principais missões realizadas pelo vetor aéreo do 

Exército na Segurança da Copa do Mundo em 2014. 

   

6.3.2.4 Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 

 

Esses Jogos ocorreram, principalmente16, na cidade do Rio de Janeiro RJ nos meses 

de Agosto e Setembro de 201617, contando com aproximadamente 22 mil militares na 

                                                 
16 A competição de Futebol da Rio 2016 nas seguintes cidades: Belo Horizonte MG, Brasília DF, Manaus AM, 

Rio de Janeiro RJ, Salvador BA e São Paulo SP.  
17 Jogos Olímpicos de 3 a 21 de Agosto, Jogos Paraolímpicos de 7 a 18 de Setembro de 2016. 
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cidade do rio de Janeiro e 20 mil nas fronteiras e nas outras cinco capitais, onde 

ocorreram as partidas de futebol (Exército Brasileiro, 2016). 

 

 

Figura 23: Helicópteros da AvEx sobrevoando a cidade do Rio de Janeiro. 

Fonte: CComSEx. 

 

 A Aviação do Exército integrou a segurança do evento nas cidades de Belo 

Horizonte MG (1° e 2°BAvEx), Brasília DF (3° e 4°BAvEx), Manaus AM (4°BAvEx), 

Rio de Janeiro RJ (1° e 2°BAvEx, foco principal dos meios) e São Paulo SP (1° e 

2°BAvEx).  

 A ação principal da AvEx (Rio de Janeiro – RJ) contou com 16 Anv, sendo 6 HA-1 

Fennec, 6 HM-1 Pantera K2, 2 HM-3 Cougar e 2 HM-4 Jaguar, variando esse efetivo 

ao longo do evento. 

 Nesse sentido, foram montados dois Centros de Operação (COp) da AvEx, o 

principal reunindo a maior parte dos meios do 1° e 2° BAvEx, coordenando ações de 

C², Escoltas de Comboios e transportes diversos. Já o segundo, contou também com 

pessoal e meios do 1°BAvEx e do 2° BAvEx e foi dedicado às ações de 

Contraterrorismo. Esse COp teve como foco o emprego com elementos 

especializados (Comandos, Forças Especiais e Precursores Paraquedistas).  
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 Além disso foram distribuídos Oficiais de Ligação AvEx nos Comandos de Defesa 

Setorial (CDS) Barra, Deodoro e Maracanã, bem como no Comando Conjunto de 

Combate e Prevenção ao Terror (CCPCT) (Exército Brasileiro, 2016). 

 Ficou notável nesse último grande evento a evolução contínua das estruturas de C² 

da AvEx, bem como a especificidade dos envolvidos na Prevenção e Combate ao 

Terrorismo, foco principal da segurança tanto na Copa de 2014 como na Rio 2016. 

Dessa forma, essa atuação sistêmica foi acompanhada também pela evolução 

doutrinária do Exército Brasileiro. 

 

6.4 A EVOLUÇÃO DOUTRINÁRIA 

 

 A segunda década deste milênio foi muito significativa para a evolução doutrinária 

do Exército Brasileiro em sua integridade, pois muito se reformulou a partir de meados 

do ano de 2013. 

Há um imenso conhecimento acumulado pelos integrantes do Exército 

Brasileiro (EB), em todos os seus níveis, fruto de inúmeros cursos de 

formação, especialização, extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação 

realizados no Brasil e no exterior. Esse cabedal é complementado pelas 

experiências individuais colhidas a partir da participação em operações 

militares, missões de paz e exercícios. Não faltam profissionais competentes 

nos quadros do Exército, capazes de elaborar uma Doutrina Militar atual e 

contextualmente adequada às novas e emergentes ameaças (JANSEN, 

2013). 

 

 Ao se considerar o texto acima, fica fácil compreender que já havia muito a se 

escrever no ano de 2013. Soma-se a isso o importante papel do CDoutEx18 tanto na 

parte de compilação e escritura, bem como na revisão da Doutrina Militar Terrestre. 

 Nesse contexto, o manual EB20-MC-10.214 (Vetores Aéreos da Força Terrestre) 

foi formulado, trazendo importante base conceitual não só para o emprego da 

Aviação do Exército, como também para SARP (Sistemas Aéreos Remotamente 

Pilotados). 

 Esse manual estabelece que concepção operativa dos vetores aéreos na terceira 

dimensão do Espaço de Batalha deve observar, além dos princípios de guerra 

                                                 
18 Centro de Doutrina do Exército (CDoutEx), Organização Militar atrelada ao COTER (Comando de Operações 

Terrestres). 
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tradicionais, algumas considerações particulares. Assim, os comandantes e estados-

maiores (EM) devem pautar seus planejamentos e a execução das ações pelos 

seguintes princípios: 

a. Atuar com Máxima Iniciativa 

b. Explorar a Complementaridade 

c. Explorar a Mobilidade e o Alcance 

d. Priorizar judiciosamente os meios a empregar 

e. Manter a Integridade Tática 

f. Centralizar a Coordenação 

g. Explorar as capacidades incorporadas 

h. Explorar a Flexibilidade 

i. Considerar os riscos e as medidas de proteção decorrentes 

j. Sincronizar as ações 

 Além disso, esse mesmo manual também atualiza o conceito de Aeromobilidade 

(já mencionado): 

Aeromobilidade – É a mobilidade tática dos meios da F Ter através da 

terceira dimensão do Espaço de Batalha, normalmente, empregando meios 

próprios. Ela multiplica o poder de combate e permite que comandantes dos 

escalões que possuam tais meios atuem com rapidez sobre toda a área de 

interesse para a manobra terrestre planejada. A aeromobilidade orgânica da 

F Ter em operações é proporcionada pelos meios da Av Ex. (BRASIL, 2014d, 

p. 1-2) 

 

 Já a revisão do manual EB70-MC-10.218 (Operações Aeromóveis) trouxe 

importante atualização doutrinária ao emprego da AvEx, juntamente com a força de 

superfície. Dessa maneira, essa doutrina foi alinhada ao manual EB70-MC- 10.223 

(Operações). 

 Essa revisão doutrinária se alinhou aos novos materiais da AvEx e passou dar 

grande ênfase à operação noturna, empregando meios apropriados (OVN). Assim 

dentro dos Princípios de Emprego em um assalto aeromóvel, esse manual traz em 

seu texto: 

2.1.7 Considerar, prioritariamente, a realização da operação em período 

noturno ou sob condições de visibilidade reduzida (desde que a FT Amv 

esteja apta a realizar voos nessas condições), visando reduzir, 

principalmente, as vulnerabilidades aos vetores aéreos e antiaéreos inimigos 

(Exército, 2017, p. B-3) 
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 Além disso, nessa atualização, foram inseridos novos conceitos, onde se 

destacam as Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (como forma 

de Operação Básica). Que no Manual de Operações contemplam a prevenção e 

combate ao terrorismo, entre outras: 

3.4.3 As operações de cooperação e coordenação com agências são 

aquelas que normalmente ocorrem nas situações de não guerra, nas quais o 

emprego do poder militar é usado no âmbito interno e 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.  

(BRASIL, 2014e, p. 3-15, grifo nosso) 

 

Já no manual Operações Aeromóveis não deixa explícito o emprego nas ações de 

prevenção e combate ao terrorismo, mas traz as principais operações de Apoio ao 

Combate, de Apoio Logístico e de Combate aplicáveis a esse tipo de operação básica, 

que engloba ações de prevenção e combate ao terrorismo: 

3.4.2 As operações de cooperação e coordenação com agências englobam 

várias atividades, operações e missões militares, em coordenação com 

outros vetores civis e militares. Essas operações podem ser realizadas em 

situações de guerra e de não guerra (Fig 3-3).  

3.4.3 Nesses tipos de operações, as FT Amv são empregadas, 

normalmente, em operações de apoio ao combate e operações de apoio 

logístico, nas quais se destacam as seguintes: 

a) comando e controle; 

b) suprimento aeromóvel; 

c) transporte aeromóvel; 

d) busca, combate e salvamento; 

e) controle de danos; e 

f) evacuação aeromédica. 
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3.4.4 Dependendo da situação e dos fatores da decisão, as FT Amv poderão 

ser empregadas em operações de combate, especialmente o Rec Amv, 

largamente utilizado nesse tipo de operação. 

 

 Nesse contexto, o manual Vetores aéreos também corrobora com esse tipo de 

operação, podendo-se associar o texto, a seguir, com o emprego factual dos vetores 

aéreos do Exército nos Grandes Eventos tanto em 2014 como em 2016: 

1.2.9 Nas situações de não guerra, em Território Nacional (TN) a F Ter 

emprega meios aéreos para ampliar as capacidades proporcionadas por 

outros órgãos do Estado e sistemas de defesa, tais como na vigilância da 

faixa de fronteira, na proteção de estruturas estratégicas, e em uma série de 

ações típicas das Operações de Apoio aos Órgãos Governamentais. 

(BRASIL, 2014d, p. 1-2) 

 

 Assim, pode-se verificar que a doutrina de emprego dos meios aéreos do Exército 

acompanhou a evolução do material da AvEx, principalmente no voo OVN. Outrossim, 

a essa mesma doutrina também acompanhou o contexto vivido pelo País à época dos 

grandes eventos, onde o terrorismo e o emprego interagências tiveram destaque. 

 

6.5 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 A década atual vivida pelo Exército Brasileiro e sua Aviação foi marcada por grande 

incremento tecnológico de seus meios aéreos. Esse, por sua vez, foi concomitante ao 

avanço Doutrinário trazido pelo processo de transformação da “Força”. 

 Por um lado, a chegada da Anv HM-4 Jaguar, acompanhada pela modernização do 

HA-1 Fennec e do HM-1 Pantera K2 representaram enorme ganho tecnológico e total 

operação dos meios AvEx à noite, empregando o Óculos de Visão Noturna (OVN). 

 Por outro lado, as Operações Liberdade e os Grandes Eventos trouxeram novos 

desafios ao Exército brasileiro e sua Aviação. Desafios estes que, ao serem aceitos, 

acarretaram na elaboração de soluções inéditas, fruto de grande esforço dos militares 

envolvidos, com destaque para o EM do CAvEx.  

 Além disso, as aeronaves e a complexidade das missões, contribuíram para a 

evolução da Doutrina Militar Terrestre Brasileira. Onde o binômio AvEx- Forças 

Especiais teve papel destacado na prevenção e combate ao terrorismo, bem como, o 
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movimento aéreo noturno das forças terrestres (OVN) passou a ser relevante no 

planejamento das FT Aeromóveis19. 

 Assim os fatores supracitados passaram a ser imprescindíveis ao sucesso do 

Exército Brasileiro quando do seu emprego no cenário atual, que se mostra 

multifacetado e complexo, exigindo grande empenho da Força Terrestre.  

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 O Material de Empego Militar da Aviação do Exército Brasileiro sofreu grandes 

modificações ao longo dos seus 32 anos após a recriação. A partir do final dos anos 

de 1980 e início dos anos de 1990, as aeronaves de asas rotativas da AvEx trouxeram 

agregaram novas características e capacidades à Força Terrestre bem como 

influenciaram significativamente sua doutrina. 

 Em síntese, nos anos de 1990, as Anv adquiridas pelo Exército Brasileiro para a 

sua Aviação proporcionaram aeromobilidade à Força Terrestre, todavia mostraram-se 

limitadas, gerando necessidades de aeronaves maiores para o Emprego Geral e mais 

eficientes para o Reconhecimento e Ataque. Já a década de 2000 sinalizou grande 

amadurecimento da Aviação do Exército. Essa se mostrou capaz técnica e 

operacionalmente para dar continuidade ao incremento das capacidades do Exército, 

empregando novos meios e equipamentos em um Teatro de Operações dinâmico e 

diversificado, influenciando a Doutrina Militar Terrestre, gerando bases para a década 

seguinte. Nesse sentido, a década atual vivida pelo Exército Brasileiro e sua Aviação 

foi marcada por grande incremento tecnológico de seus meios aéreos. Esse ganho, 

por sua vez, foi concomitante ao avanço Doutrinário trazido pelo processo de 

transformação da “Força”, favorecendo o sucesso do Exército Brasileiros em suas 

missões complexas e marcadas pelo ineditismo frequente. 

 Conclui-se que a recriação da Aviação do Exército foi marcada tanto pela aquisição 

e chegada das primeiras aeronaves, o que gerou a necessidade de busca por uma 

doutrina própria, superando óbices e gerando novas possibilidades para o Exército. O 

primeiro contato com os helicópteros trouxe a tão esperada aeromobilidade, mas esse 

contato também apresentou limitações à Força principalmente quanto às capacidades 

                                                 
19 Força Tarefa Aeromóvel: Combinação de Elementos de um Batalhão de Infantaria Leve (BIL) e um Batalhão 

de Aviação do Exército (BAvEx). 
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das Aeronaves. Onde a Anv HM-1 Pantera se mostrou pouco espaçosa e com 

reduzida reserva de potência, com pequena capacidade de carga e influenciando a 

doutrina dos BIL20 e aumentando a quantidade de Anv necessárias em um Assalto 

Aeromóvel. Outrossim, o HA-1 apresentou fragilidades quanto sistema ao armamento, 

mostrando-se pouco eficaz tanto no ataque Ar-Solo como no Ar-Ar, cumprindo as 

missões de escolta do escalão de manobra com grandes limitações. 

 Além disso, conclui-se também que a virada para o novo milênio trouxe novos 

desafios ao Exército Brasileiro, que por sua vez respondeu aos mesmos através da 

Doutrina Delta. Essa doutrina elencou novos conceitos que privilegiavam o emprego 

de Aeronaves em um ambiente multidimensional e dinâmico. E essas Aeronaves 

trouxeram implicações à Doutrina Militar Terrestre Brasileira. As novas aeronaves 

(HM-2 Black Hawk e HM-3 Cougar) agregaram maior capacidade de carga e 

durabilidade no combate às frações de Emprego Geral utilizadas no escalão de 

Assalto em operações como o Assalto Aeromóvel, garantindo melhores condições de 

execução tanto pela Força de Helicópteros, como pela Força de Superfície.  

 Ademais, o uso do OVN, tornou o combate noturno possível, trazendo maior 

alcance e flexibilidade às operações conforme a Doutrina Delta preconizava. Além 

disso, o Sistema Olho da Águia, proporcionou maior rapidez na geração e transmissão 

de informações aos escalões enquadrantes, além de maximizar as Operações de 

Reconhecimento e Vigilância Aeormóvel. Desta forma, essas novas capacidades 

geraram bases doutrinárias para a próxima década. 

 Nesse sentido, conclui-se que na década atual, a chegada da Anv HM-4 Jaguar, 

acompanhada pela modernização do HA-1 Fennec e do HM-1 Pantera K2 

representaram enorme ganho tecnológico e total operação dos meios AvEx em 

ambiente noturno, empregando o OVN. Por outro lado, as Operações Liberdade e os 

Grandes Eventos trouxeram novos desafios ao Exército brasileiro e sua Aviação. 

Desafios estes que, ao serem aceitos, acarretaram na elaboração de soluções 

inéditas, fruto de grande esforço dos militares envolvidos. 

 Além disso, as aeronaves e a complexidade das missões, contribuíram para a 

evolução da Doutrina Militar Terrestre Brasileira. Onde o binômio AvEx- Forças 

Especiais teve papel destacado na prevenção e combate ao terrorismo, bem como, o 

                                                 
20 BIL: Batalhão de Infantaria Leve 
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movimento aéreo noturno das forças terrestres (OVN) passou a ser relevante no 

planejamento das FT Aeromóveis. 

 Por fim, as últimas três décadas foram muito significativas para o Exército brasileiro. 

Onde a recriação da Aviação do Exército se mostrou um processo muito trabalhoso, 

exigente e coroado de êxitos. Esses, por sua vez, são notados quando do aumento 

das capacidades da Força Terrestre proporcionado pelo emprego de seus meios 

aéreos, influenciando o avanço da Doutrina Militar Terrestre e favorecendo o sucesso 

do Exército de Caxias ontem, hoje e sempre.  
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