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RESUMO 

 
 

O emprego da Aviação do Exército em apoio à Força Terrestre nas Operações de 
Garantia da Lei e da Ordem em ambientes urbanos vem crescendo na última 
década. Neste contexto, destacam-se os ininterruptos dezessete meses de missão, 
que abarcaram os períodos de Garantia da Lei e da Ordem e posteriormente de 
Intervenção Federal na área da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. 
Durante este período, a aviação orgânica da Força Terrestre teve a oportunidade de 
apoiar as operações, executando as mais diversas modalidades de emprego das 
aeronaves e consequentemente avaliar quais foram as melhores práticas 
executadas. Apesar da vasta experiência neste cenário, conforme se evidenciará ao 
longo da exposição e, sobretudo neste tipo de operação, é prudente afirmar que 
ocorreram intempéries durante o período da Intervenção, em especial nos aspectos 
operacionais e logísticos. De tal cenário decorre a necessidade de planejamento de 
uma operação, levando-se em consideração as lições aprendidas em situações 
semelhantes anteriores, a fim de se evitar erros e maximizar a probabilidade de 
decisões acertadas e exitosas, contribuindo assim, para sucesso das mais diferentes 
operações. Este trabalho visa reunir as principais lições aprendidas pelas tripulações 
da Aviação do Exército após este período, por meio da pesquisa bibliográfica 
documental, análise de questionários e entrevista. Mediante o estudo dos diversos 
Relatórios de Final de Missão e de diversas fontes de consulta, complementadas 
pelos questionários e entrevista foi possível, em atendimento aos objetivos 
propostos, responder a problemática que motivou este trabalho, esclarecendo-se as 
principais dificuldades encontradas, analisar as coordenações realizadas, pontos 
positivos, oportunidades de melhoria e reunir as informações, traduzindo-as como 
lições aprendidas. Além disso, mais importante do que registrar as lições 
aprendidas, é a difusão das informações, objetivando preservar vidas, economizar 
tempo e recursos de toda ordem, evitando desperdícios, reincidência de erros e 
promover a solução de problemas militares identificados. 
 
 

Palavras chave: Aviação do Exército.  Ambiente urbano.  Garantia da Lei e da 
Ordem. Intervenção Federal. Emprego de aeronaves. Lições aprendidas. 
 
                                                
1 Capitão de Artilharia, Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

em 2009. 

2 Major de Artilharia, Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 
2004 e pós graduado em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) em 2012. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The Army Aviation employment in support of the Ground Force in Law and Order 
Assurance Operations in urban environment has been increasing in the last decade. 
In this context, stands out the uninterrupted seventeen mission months, witch 
includes the Law and Order Assurance period and later the Federal intervention 
period. Over this period, Army Aviation had the opportunity to support operations by 
performing the most diverse ways of aircrafts employment and consequently 
evaluate what were the best practices performed. Despite the vast experience in this 
scenario, as will be evident throughout the exhibition and especially in this type of 
operation, It is prudent to state that mistakes occurred during the Intervention period, 
especially in the operational and logistical aspects. From such a scenario arises the 
need to plan an operation, taking into account the lessons learned in similar previous 
situations, in order to avoid mistakes and maximize the probability of successful and 
successful decisions, thus contributing to the success of different operations. This 
study aims to gather the main lessons learned by the Army Aviation crews after this 
period, through documentary bibliographic research, analysis of questionnaires and 
interviews. Through the study of the various of Mission Reports and many sources of 
consultation, complemented by the questionnaires and appointment, it was possible 
to answer the problem that motivated this work, in response to the proposed 
objectives, enlighten the main difficulties encountered, analyze the coordinations 
performed, strengths, improvement opportunities and gather information, translating 
them as lessons learned. Moreover, more important than recording the lessons 
learned is the information propagation, aimed at preserving lives, saving time and 
resources of all kinds, avoiding waste, recurrence of errors and promoting the 
resolution of identified military problems. 
 

 

Keywords: Army Aviation. Urban environment. Law and Order Assurance. Federal 
Intervention. Aircraft employment. Leassons learned. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Após o sucesso dos Jogos Olímpicos "Rio 2016", quando a segurança do 

evento foi reforçada com a presença de tropas federais, sobretudo do Exército 

Brasileiro (EB), o Estado do Rio de Janeiro mergulhou em uma crise financeira, 

política e social sem precedentes, que se estende até os dias atuais (GRAVAS, 

2018).  

Atinente à mais recente crise na segurança pública no Estado do Rio de 

Janeiro, especialmente na sua capital, ao fazer uma sucinta retrospectiva histórica 

pós Grandes Eventos, verifica-se que a última e mais atual participação do Exército 

Brasileiro neste estado ocorreu a contar do dia 28 de julho de 2017, quando foi 

autorizado por Decreto (Decreto de 28 de julho de 2017), do então Presidente da 

República, Michel Temer, o emprego do Exército Brasileiro no Estado, e por 

consequência, o Comando Militar do Leste (CML) deu início às Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), às quais foram batizadas de "Operação 

Furacão" (BRASIL, 2017a).  

A partir daí, a situação evoluiu até a assinatura do Decreto de Intervenção 

Federal na área de Segurança Pública em 16 de fevereiro de 2018 (Decreto Nº 

9.288, de 16 de fevereiro de 2018), o qual já se encontra revogado, cujo objetivo era 

pôr termo o grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de 

Janeiro,o qual foi nomeado para o cargo de Interventor o General de Exército Walter 

Souza Braga Netto (BRASIL, 2018a). 

A Intervenção Federal substituiu a autoridade política estadual pela federal. 

Neste contexto, o General Braga Netto, Comandante Militar do Leste, assumiu o 

comando também da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros do 

Estado do Rio de Janeiro. Esta medida centralizou o comando das operações e 

facilitou a coordenação entre os órgãos de segurança pública. 

Apesar de ser uma situação inédita para a conjuntura política nacional, as 

Forças Armadas (FA) já estavam presentes na capital carioca, em operações no 

âmbito de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), e de certa maneira, acompanharam a 

escalada da crise da segurança pública estadual. 

Dentre as tropas federais envolvidas no processo indicado, destaca-se, de 

imediato, a Aviação do Exército (AvEx), que com suas aeronaves de asas rotativas 
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conferiram grande mobilidade e flexibilidade aos comandantes nas operações, 

especialmente em ambiente urbano, onde havia grandes restrições de movimento.  

 

1.1 PROBLEMA  

Os vetores da AvEx, suas tripulações e elementos de apoio estiveram 

presentes antes e durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, apoiando as diversas 

operações na capital carioca, dentro do contexto da GLO. Neste sentido, observam-

se as operações no Complexo da Maré (de abril a julho de 2014) e no Complexo do 

Alemão (de novembro de 2010 a julho de 2012), sem contar nas inúmeras 

Operações Furacão que antecederam a assinatura do decreto de intervenção. 

Apesar da vasta experiência neste cenário e sobretudo neste tipo de 

operação, é prudente afirmar que ocorreram alguns desacertos durante o período da 

Intervenção, em especial nos aspectos operacionais e logísticos. 

Cabe salientar que em operações militares em ambiente urbano, eventuais 

erros ou acidentes podem comprometer o êxito das operações e causar pesados 

danos à imagem da Força. De tal cenário decorre a necessidade de planejamento 

de uma operação, levando-se em consideração as lições aprendidas em situações 

semelhantes anteriores, a fim de se evitar erros e maximizar a probabilidade de 

decisões acertadas e exitosas, contribuindo assim para sucesso das mais diferentes 

operações. 

Importante registrar ainda que na última década observou-se o emprego 

crescente do Exército Brasileiro e, especialmente, da AvEx em operações no 

contexto da GLO, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro.  

Assim, considerando a rotatividade dos integrantes da AvEx neste período, 

quais sejam a formação de aeronavegantes, transferência entre Organizações 

Militares (OM) ou passagem para a reserva, apresenta-se a real necessidade de 

transmissão de experiências com a finalidade de reduzir riscos, otimizar 

planejamentos e aumentar a consciência situacional durante a operação. 

A problemática que motivou esta pesquisa e orientou este artigo é balizada 

pelo seguinte problema: quais foram os problemas (técnicos, operacionais e 

logísticos) enfrentados pela AvEx durante o seu emprego nas operações durante o 

período da Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro e quais os 

aprendizados ao final deste período de operações? 
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1.2 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL 

Relacionar os pontos positivos, erros cometidos e seus contextos, decisões 

acertadas, coordenações realizadas e oportunidades de melhoria, consolidando-as 

como lições aprendidas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar o contexto da Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, 

especificamente na região metropolitana da sua capital e o Ambiente Operacional 

em questão; 

- Conhecer as capacidades da AvEx empregadas no contexto da Intervenção 

Federal, por meio das aeronaves operadas e das equipes deslocadas para o Rio de 

Janeiro; 

- Analisar documentos produzidos pela AvEx durante a Intervenção Federal, 

Relatórios de Final de Missão, Regras de Engajamento, Relatórios de Prevenção, 

entre outros documentos, em que constam descrições de fatos e operações 

ocorridas no período; 

- Analisar as Diretrizes de Emprego, os Manuais de Manobras e as Normas 

Operacionais da Aviação do Exército, com a finalidade de identificar os tipos de voo, 

perfis de voo e missões previstas para as aeronaves da AvEx. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

As tropas Federais estão sendo constantemente acionadas a cumprir 

atividades e missões no âmbito da GLO. O Exército, como Força Terrestre (F Ter), é 

o mais apto e também o mais presente no território nacional e, portanto, o mais 

capaz para executar este tipo de operação.  

A AvEx, além de uma projetar dissuasão, garante à Força Terrestre uma 

série de vantagens e uma grande flexibilidade de emprego no planejamento e na 

condução das operações. O emprego dos helicópteros da AvEx é cada vez mais 

frequente, sendo essencial para vários decisores e comandantes. O efeito 

dissuasório em Operações de GLO tem uma importância muito grande, uma vez que 

inibe ações criminais e causa uma inquietação psicológica em agentes 
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perturbadores da ordem pública (APOP). Colmeraurer (2014, pág 11) retrata a 

eficácia do emprego de helicópteros em operações policiais na cidade do Rio de 

Janeiro ao afirmar que "a simples aproximação da aeronave colocava os criminosos 

em fuga. Os helicópteros eram os donos dos céus." 

O cenário nacional e sul-americano, no ano de 2019, é de certa 

instabilidade. O Brasil atingiu, pela primeira vez em sua história, o patamar de 31,6 

homicídios por 100 mil habitantes. A taxa, registrada em 2017, corresponde a 65.602 

homicídios naquele ano e revela a premência de ações efetivas para reverter o 

aumento da violência. É o que aponta o Atlas da Violência 2019, produzido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (ATLAS DA VIOLENCIA, 2019). Assim, destaca-se a grande 

expectativa sobre a nova política dos governos estaduais e federal, sobretudo na 

condução da problemática da segurança pública. 

Desta forma, visualiza-se a possibilidade de crescimento das operações em 

ambientes urbanos e, por consequência, a ampliação do uso de aeronaves da AvEx 

neste tipo de operação.  

 

2. METODOLOGIA 

Para a consecução dos objetivos propostos, a intenção desse estudo é 

realizar e apresentar pesquisa bibliográfica e documental nos mais recentes 

materiais disponíveis, sejam em manuais doutrinários, publicações nacionais e 

internacionais, sítios eletrônicos, artigos científicos e monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado Maior do Exército, 

além dos Relatórios de Final de Missão relativos ao emprego da AvEx na Operação 

Furacão e na Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro. 

Considerou-se a pesquisa bibliográfica e documental como melhor forma de 

aquisição de dados, conjugada com questionário distribuído aos integrantes da AvEx 

que participaram das operações. 

Em seguida, foi distribuído um questionário digital para as Organizações 

Militares de Aviação do Exército sediadas em Taubaté-SP, pois foram as Unidades 

que apoiaram as operações aéreas no período em estudo, com a finalidade de 

consolidar as impressões individuais da maneira mais abrangente possível. 

Após a análise dos Pontos Fortes e Oportunidades de Melhoria constantes 

nos relatórios referentes ao período da Operação Furacão e Intervenção Federal, foi 
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realizada uma entrevista com um militar a respeito de situações extraordinárias e 

ponderações, objetivando, sobremaneira, as percepções subjetivas das mesmas. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

É bastante comum no meio militar a utilização de duas expressões quando 

se faz uma reflexão sobre determinado fato, operação, exercício ou atividade, quais 

sejam: análise pós-ação e lições aprendidas. Estas duas definições podem induzir 

significados distintos. Ao pensar em "Análise Pós-Ação", é habitual contrapor os 

pontos fortes das oportunidades de melhoria. De outro modo, quando o termo em 

mente é "Lições Aprendidas" frequentemente "tende-se a considerar o que 

aconteceu errado em detrimento do que aconteceu de maneira correta, levando a 

avaliar que determinada operação teve menos êxito do que de fato teve." (ALLARD, 

1995, p.xviii, tradução nossa)3. Portanto, faz-se necessário muita atenção para não 

incorrer em falsas conclusões. 

O emprego do Exército Brasileiro em operações GLO é previsto na 

Constituição Federal (CF) do Brasil e balizado por vasta legislação esparsa. Da 

publicação MD33-M-10 Garantia da Lei e da Ordem depreende a seguinte definição: 

  

[...] (Op GLO) é uma operação militar determinada pelo Presidente da 
República e conduzida pelas Forças Armadas de forma episódica, em área 
previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio [...].(BRASIL, 2014b, p. 14) 

 

Historicamente, as Forças Armadas têm atuado em Op GLO em todo o 

território nacional. Porém na última década, claramente as Op GLO conduzidas no 

Estado do Rio de Janeiro não podem ser definidas como de frequência episódica. 

Segundo Barreto: 

 

O Rio de Janeiro é o Estado que mais recebeu GLOs (operações de 
Garantia da Lei e da Ordem) desde 2010. Desde a última 6ª feira 
(16.fev.2018), a segurança fluminense está sob intervenção federal. De 44 
GLOs realizadas no país, 17 foram no Rio.[...] 
O Ministério da Defesa só divulgou custos de 29 dos 44 envios de militares 
nesta década. Somadas, as 29 operações custaram R$ 2,4 bilhões. 
A média é de aproximadamente uma operação a cada 2 meses, a uma 
despesa de R$ 84 milhões por GLO. Se a proporção dos recursos for 

                                                
3 “lessons learned” often tend to reflect what went wrong rather than what went right, it might be possible to think that these 
operations were less than successful [...]. 
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mantida para as 15 operações com custo não divulgado pela pasta, todas 
as 44 teriam custado por volta de R$ 3,6 bilhões.[...] (Barreto, 2018) 

 

A última participação do Brasil em um conflito armado declarado foi por 

ocasião da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, como Medeiros (2011) 

assim referencia: "A última guerra que o Brasil participou foi há mais de 70 anos 

[...]". 

Neste sentido, é razoável considerar que a sociedade brasileira anseie por 

militares preparados para operar em situações de crise, sobretudo em ocasiões de 

greve de polícias militares, constitucionalmente prevista e não regulada por lei 

específica, e agravamento da ordem pública, quando há necessidade de instauração 

de um decreto de Op GLO. 

Referente à Aviação do Exército, foram consultados manuais doutrinários do 

Exército Brasileiro, Cadernos de Instrução do Centro de Instrução de Aviação do 

Exército, artigos científicos e monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

e da Escola de Comando e Estado Maior do Exército, além de Manuais de 

Campanha de exércitos estrangeiros, com foco em operações com helicópteros. 

Alusivo ao período de Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, e à 

participação da AvEx nas Operações, foram examinados documentos produzidos 

pelo Exército em todas as fases das operações, além do arcabouço jurídico que 

permitiu legitimidade às operações aéreas. 

Na pesquisa eletrônica foram utilizadas as seguintes palavras chave: 

"Operações de Garantia da Lei e da Ordem", "Intervenção Federal no Rio de 

Janeiro", "Lições Aprendidas", "Aviação Policial com helicópteros" e  "Emprego 

Militar de helicópteros em áreas urbanas" e sua tradução para o inglês: "Employment 

of military helicopters in built-up areas". 

 

a. Critério de Inclusão 

- Publicações em português, inglês e espanhol, relativas ao emprego de 

helicópteros em operações de Garantia da Lei e da Ordem ou ambientes urbanos; 

- Estudos e matérias jornalísticas que retratem as características do 

ambiente operacional urbano para as operações militares ou policiais com 

helicópteros; 
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- Documentos que balizem ou delimitam as operações militares em 

ambientes urbanos, tais como Regras de Engajamento e Diretrizes de Emprego; e 

- Relatórios que descrevam os tipos de operações realizadas, experiências 

acumuladas, pontos fortes, oportunidades de melhoria e lições aprendidas, alusivos 

às operações realizadas durante o período de Intervenção Federal. 

 

b.Critérios de Exclusão 

- Publicações que abordem as missões aeromóveis de combate em 

ambiente urbano; e 

- Sítios eletrônicos ou fontes notadamente sem credibilidade. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Inicialmente foi priorizada a pesquisa bibliográfica em Regulamentos e 

Manuais doutrinários, com a finalidade de alicerçar o estudo pregresso e a 

percepção sobre o tema. 

Na sequência, foram examinados os relatórios produzidos pelas tripulações 

e equipes que participaram e coordenaram as atividades e operações aéreas 

durante todo o período da Intervenção Federal, além da própria experiência do 

autor, piloto da Aviação do Exército desde o ano de 2014 e com vivência em 

operações de GLO na cidade do Rio de Janeiro desde 2016. Portanto é factível, 

assim, a análise das informações e a reunião dos aspectos mais relevantes para 

este estudo. 

Simultaneamente, foi realizada uma busca visando confrontar as 

experiências, opiniões e fatos levantados por meio da pesquisa nos relatórios para 

comparar com experiências em outras operações, outras forças e outros países. 

Como fonte de consulta nesta etapa, evidenciou-se o FM 3-06.1 Aviation Urban 

Operations, manual norte-americano que aborda conceitos e procedimentos para 

operações em ambiente urbano para as aviações do exército, marinha, força aérea e 

corpo de fuzileiros daquele país. 

Em outra etapa, com a intenção de obter opiniões e conclusões com 

características mais abrangente e universais, foi distribuído um questionário 
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direcionado aos militares que constituíram tripulações durante as operações no 

contexto da Intervenção Federal. 

Nesta fase foram obtidas quarenta e quatro respostas, de oficias e sargentos 

tripulantes de todos os modelos de aeronaves empregadas na operação e de 

equipes de apoio como Busca e Salvamento (SAR) e de Transporte Aéreo e 

Suprimento Aéreo (TASA). 

Por fim, foi realizada uma entrevista com o Cap Cav Yuri de Oliveira 

Figueira, Piloto Instrutor de voo da aeronave AS365 K2 (Pantera), que participou 

como tripulante, das operações no âmbito da Intervenção Federal diversas vezes. 

Esta entrevista exploratória visou identificar fatos e particularidades de interesse 

para o escopo deste artigo. 

 

3.RESULTADO E DISCUSSÕES 

Com a finalidade de realizar uma ambientação situacional foi apresentado 

um contexto situacional e sobre a Aviação do Exército. Por fim, para esclarecer o 

problema foram abordadas as principais dificuldades enfrentadas e os ensinamentos 

colhidos por ocasião das operações aéreas durante o período da Intervenção 

Federal na área da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. 

 

3.1 CONTEXTO SITUACIONAL 

3.1.1 Contexto Regional 

O Estado do Rio de Janeiro, segundo o último censo realizado pelo  Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, considerando a dimensão territorial, é apenas o 

terceiro menor da União Federativa, porém no ano de 2018 possuía uma população 

estimada em 17.159.960 habitantes, o que o  caracteriza como o terceiro mais 

populoso do país (IBGE, 2010). A capital fluminense, em 2018, possuía uma 

população estimada de 6.688.927 habitantes, caracterizando a segunda maior taxa 

de densidade demográfica nacional e a segunda maior metrópole do Brasil. 

Em consequência de uma crise econômica, política e social que assolou o 

Rio de Janeiro nos últimos anos, verifica-se que uma parcela considerável vive em 

situação marginalizada, dentro de comunidades denominadas "favelas" e sob poder 

do crime organizado. 
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Ao mesmo tempo, viu se uma disputa entre facções criminosas em todo o 

estado do Rio de Janeiro, trazendo como consequência uma espécie de corrida 

armamentista do tráfico que culminou em centenas de grupos armados, em certas 

ocasiões com armamentos de uso restrito das Forças Armadas, como fuzis, 

metralhadoras pesadas e granadas. Lamentavelmente, a população que vive nestas 

áreas tornou-se submissa aos diversos grupos criminosos, uma vez que são 

retirados os direitos básicos com imposição de toque de recolher, ordens de silêncio 

e bloqueio de estradas. 

Ademais, a sensação de insegurança se elevou a uma condição totalmente 

inaceitável. Confrontos entre facções criminosas e forças de segurança pública são 

noticiados em frequência praticamente diária e, o número de policiais assassinados 

é contabilizado e divulgado pelos vários veículos de comunicação nacionais. Em 

2018, foram registrados trinta e cinco mortes de policiais (ROSA, 2019). 

 

3.1.2 Garantia da lei e da ordem e intervenção federal 

O emprego das Forças Armadas no Rio de Janeiro encontrou amparo na 

legislação brasileira vigente, formado pela Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, pela Lei Complementar(LC) n° 97, de 9 de junho de 1999, alterada 

pela LC n° 117, de 2 de setembro de 2004 e LC n° 136, de 25 de agosto de 2010 e 

pelo Decreto n° 3.897, de 24 de agosto de 2001. 

O Manual Garantia da Lei e da Ordem do Ministério da Defesa (MD33-M-10) 

define Operação de GLO como  uma operação militar determinada pelo Presidente 

da República e conduzida pelas Forças Armadas de forma episódica, em área 

previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações de 

esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da Constituição ou em 

outras em que se presuma ser possível a perturbação da ordem (Artigos 3º, 4º e 5º 

do Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001) (BRASIL, 2014b, p.14/64). 

Por meio do Decreto Presidencial de 28 de julho de 2017, foi autorizado o 

emprego das Forças Armadas para GLO, no Estado do Rio de Janeiro, no período 

de 28 de julho a 31 de dezembro de 2017. No mês de dezembro do mesmo ano, o 

Presidente da República alterou a data limite para 31 de dezembro de 2018. 

Segundo o Manual de Campanha Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, as operações de GLO caracterizam-se como operações em situação de não 
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guerra pois, embora haja o emprego do poder militar, não envolvem o combate 

propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais, quando este poder é usado 

de forma limitada (BRASIL, 2018h, p.2-1). 

Antes do fim deste prazo, porém, devido à complexidade da situação no 

Estado do Rio de Janeiro, o Presidente da República resolveu decretar Intervenção 

Federal na área da Segurança Pública, por meio do Decreto n° 9288 de 16 de 

fevereiro de 2018. 

O Glossário das Forças Armadas define Intervenção Federal como o 

Recurso Constitucional que dispõe a União para intervir nos Estados e no Distrito 

Federal, com o objetivo de manter a integridade nacional; repelir invasão estrangeira 

ou de uma unidade da federação em outra; pôr termo a grave comprometimento 

da ordem pública; garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades 

da federação; reorganizar, em alguns casos, as finanças de unidades da federação; 

prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; e assegurar a 

observância de certos princípios constitucionais (BRASIL, 2015, p.151, grifo nosso). 

A situação de Intervenção Federal na área da segurança pública configurou 

uma situação inédita desde a promulgação da Constituição Federal no ano de 1988, 

não havendo um caso histórico que balizasse as ações ou indicasse quais as 

melhores práticas deveriam executadas. Porém, na condução das operações 

militares, não ocorreram grandes alterações, uma vez que as características, 

princípios, ambiente e agentes permaneceram os mesmos. 

 

3.1.3 Princípios de emprego das operações de GLO 

Já definidos os conceitos de Intervenção federal e Operação de GLO e suas 

premissas legais, torna-se oportuna a compreensão dos seguintes princípios de 

emprego das operações de GLO: 

 

2.3 PRINCÍPIOS DE EMPREGO DAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA 
LEI E DA ORDEM 

2.3.1 Busca do apoio da população – a garantia de um ambiente seguro, 
o incremento dos serviços essenciais e de infraestrutura, a atitude correta e 
a boa comunicação entre os integrantes do componente militar e os 
habitantes locais são essenciais para assegurar o apoio da população. O 
conhecimento e o entendimento cultural são pré-requisitos em todos os 
níveis de planejamento e execução das operações. A conquista de 
corações e mentes é primordial para o sucesso das Op GLO, e, para tal, o 
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grau de satisfação da população é um excelente indicador para mensurar o 
êxito nessas  operações. 

2.3.2 Dissuasão – consiste na conjugação de esforços, particularmente por 
meio de demonstrações de força, e por uma ampla superioridade de meios 
(massa), especialmente do componente militar, que desencorajem ameaças 
e potenciais APOP. 

2.3.3 Iniciativa – as forças militares precisam ser proativas no 
desencadeamento de suas atividades e tarefas, evitando posturas reativas 
às ações das ameaças, minimizando o desgaste e possível desmoralização. 

2.3.4 Emprego criterioso da força – consiste nas atitudes, avaliações e 
raciocínio lógico que levam o militar a usar a força com respaldo jurídico e 
social, dando legitimidade às ações e à atuação dos vetores militares. Neste 
sentido, as normas de conduta (NC) e as regras de engajamento (RE) são 
os principais moduladores das ações a serem adotadas na operação. 

2.3.5 Atuação de cooperação e coordenação com agências – o êxito das 
atividades e tarefas realizadas nas Op GLO requer que todos os vetores 
(militares e civis) trabalhem em direção a objetivos comuns. Em 
consequência, a fim de aumentar os níveis de colaboração entre os 
envolvidos, requer-se o desenvolvimento de métodos de planejamento, 
mecanismos e, em algumas situações, a sincronização de ações, de modo 
a obter sinergia entre os diversos vetores (militares e civis). 

2.3.6 Ampla utilização das operações de informação (Op Info) – as 
operações de informação são essenciais nas Op GLO, pois atuam sobre o 
comportamento do conjunto de atores presentes na área de 
responsabilidade: a mídia; a população; os grupos e organizações; e os 
dirigentes e líderes, em todos os níveis. O emprego das Op Info é 
fundamental para a obtenção da legitimidade e da credibilidade das forças 
militares. (BRASIL, 2018h, p.2-2 e-2-3). 

 

No tocante ao princípio do emprego criterioso da força, num primeiro 

momento, a sua aplicação por tropas federais que atuavam nas Operações Furacão 

foram reguladas pelas Regras de Engajamento da Operação Rio de Janeiro, abaixo 

referida, e tinha como finalidade nortear a conduta individual e coletiva de militares 

em ação. Dentre os principais pontos destacam-se: 

 

[...] 
e. CONCEITUAÇÃO 
[...] 
d.Legítima defesa 
 -É o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, 
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.  
[...] 
f. Agente perturbador da Ordem Pública (APOP) 
-São pessoas ou grupos de pessoas cuja atuação, momentaneamente, 
comprometa a preservação da ordem pública ou ameace a incolumidade 
das pessoas e do patrimônio. 
g. Proporcionalidade 
 - Correspondência proporcional entre a ação dos APOP e a reação da 
tropa empregada, de modo a não haver excesso por parte do integrante 
desta, durante toda a operação. 
[...] 
7.REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA FORÇA 
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[...] 
h. O emprego de munição letal pela tropa só poderá ser feito, como último 
recurso, diante de caracterização de grave ato ameaçador contra a 
integridade física própria, de terceiros, de instalações e/ou bens materiais 
essenciais ao cumprimento da missão. (BRASIL, 2017e, p.2-4). 

 

Verifica-se no corpo do texto das regras de engajamento, além do perfeito 

alinhamento com os princípios das operações de GLO, a preocupação em definir os 

conceitos de legítima defesa e Agente Perturbador da Ordem Pública (APOP), com 

a finalidade de ampliar o conhecimento jurídico das tropas federais e proporcionar 

uma melhor consciência situacional, ao que se refere o amparo legal para o uso da 

força.  

 

3.1.4.Conclusão parcial 

É possível depreender que apesar do emprego da Força Terrestre no Rio de 

Janeiro ter ocorrido em uma situação de não guerra, onde o combate propriamente 

dito e o emprego do poder militar não ocorrem em seu grau máximo, há a presença 

atuante de APOP, que levou ao grave comprometimento da ordem pública local. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de observar o princípio de "Ampla 

utilização das operações de informação", sobretudo da Inteligência, de forma a 

permitir a criação do modelo de ameaça, identificar suas capacidades e deficiências, 

com a finalidade de orientar o planejamento das operações aéreas. 

Outros princípios que denotam importância são o "Emprego criterioso da 

Força" através do rigoroso cumprimento das Regras de Engajamento, levando se 

em consideração o aspecto da proporcionalidade, evitando efeitos colaterais 

decorrente de embates entre APOP e a tropa embarcada. A "Dissuasão", por meio 

de demonstrações de força do componente militar, com missões de patrulhamento 

aéreo de vias, de forma frequente, empregando aeronaves armadas por exemplo. A 

"Busca do apoio da população", caracterizada pela percepção que a sociedade tem 

da legitimidade das operações, podendo ser obtida através do apoio às operações 

psicológicas por meio da disseminação de produtos gráficos . 

Não menos importante é a "Atuação de cooperação e coordenação com 

agências", ao buscar integração e sinergia, por meio de compartilhamento de 

informações e planejamento de ações pontuais e efetivas, com apoio dos meios da 

AvEx. 
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3.2 A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

A  AvEx atua com papel relevante em prol da Força Terrestre (F Ter), seja 

nas operações de adestramento de defesa externa e patrulhamento de fronteiras, 

em ações subsidiárias (como de apoio à Defesa Civil no desastre ocorrido na cidade 

de Brumadinho em janeiro de 2019 (BRASIL, 2019b) ou nas operações de GLO, 

estas últimas com bastante frequência (AMORIM, 2019). 

Esta conveniência do apoio da AvEx está fortemente ligada à flexibilidade e 

grande mobilidade que suas aeronaves viabilizam. Neste sentido, Brasil (2019a, p.2-

1) estabelece que a missão da AvEx é prestar aeromobilidade orgânica à F Ter nas 

operações, inserindo-a na terceira dimensão do campo de batalha de forma 

decisiva, potencializando o alcance tático por meio da sinergia interarmas e da 

sincronização das ações. 

 

3.2.1 A AvEx nas Operações Furacão e na Intervenção Federal 

A constituição dos meios da AvEx é variável e depende das características e 

necessidades de cada tipo de operação. Neste contexto, o manual de Aviação do 

Exército nas Operações destaca: 

 

A Aviação do  Exército é organizada de forma modular, flexível e capaz de 

evoluir para atender às situações de emprego que se configurem em tempo 

de paz, crise ou conflito armado, em diferentes áreas e cenários, 

respeitando sempre o emprego por fração constituída. (BRASIL, 2019a, p. 

2-9). 

 

Para o apoio às Operações Furacão e posteriormente à Intervenção Federal, 

foram deslocadas uma aeronave de reconhecimento HA-1 AS 550 Fennec, equipada 

com o "Sistema Olho da Águia" (SOA) (Figura 1) e duas aeronaves de emprego 

geral, um helicóptero HM-1 AS365 K2 Pantera e um helicóptero HM-4 EC 225M 

Jaguar ou um HM-3 AS 532 COUGAR, sendo que estes dois últimos vetores 

possuem dimensões e capacidades semelhantes (AMORIM, 2019). 
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FIGURA 1: Helicóptero AS 550 Fennec equipado com o SOA 
Fonte: Wiltgen, 2013 

 

Cabe ressaltar que as aeronaves permaneceram sediadas na cidade do Rio 

de Janeiro desde o início da Operação Furacão até o fim da Intervenção Federal, 

evidentemente sendo substituídas por outras do mesmo modelo em virtude da 

necessidade de manutenção devido ao alto grau de disponibilidade exigido e dos 

mais de 17 meses de operações (AMORIM,2019). 

Durante o supracitado período, as frações da AvEx permaneceram alojadas 

em  instalações de diversas Organizações Militares (OM) da Vila Militar do Rio de 

Janeiro, como o 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista e o 31º Grupo de Artilharia 

de Campanha (Escola), porém a Unidade que por mais tempo abrigou as tripulações 

e aeronaves da AvEx foi a Base Aérea dos Afonsos, devido às facilidades 

operacionais e logísticas. 

Além das três aeronaves, foram empregadas duas equipes de apoio, uma de 

busca e salvamento (SAR) e outra de transporte aéreo, suprimento e serviço 

especial de aviação (TASA). Junto ao Centro de Coordenação da Operação (CCOp) 

foi destacado um oficial de ligação da AvEx (O Lig). 

Sobre o emprego da AvEx no Rio de Janeiro, segundo Amorim (2019), após 

os mais de 17 meses de operação,  o emprego dos modelos de aeronaves por tipo 

de missão aérea ficou assim dividido: 
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TABELA 1 - Distribuição de missões aéreas por modelo de aeronave. 

HA-1 FENNEC HM-1 PANTERA 
HM-3 COUGAR / HM4 

JAGUAR 

Comando e Controle Transporte de feridos 
Infiltração Aeromóvel com 

pouso de assalto 

Reconhecimento 
Plataforma de tiro para 

caçador 
Exfiltração Aeromóvel 

Escolta Aérea Transporte de tropa Transporte de feridos 

Plataforma de tiro para 

caçador 
- Transporte de tropa 

Vigilância - - 

 
Fonte: O Autor 

 

Ao encontro do contido nas Diretrizes de Operação no que tange às 

possíveis missões para a F Helcp, a doutrina atualizada de emprego da AvEx em 

operações de GLO sustenta que: 

 

Nessas operações, a F Av ou FT Amv são empregadas, normalmente, 
executando as seguintes missões: 
a) Observação aérea, para o controle de vias de circulação geral, 
monitoramento de instalações de infraestrutura crítica, levantamento de 
atividades criminosas e identificação de situações de vandalismo, desordem 
ou tumultos; 
b) Transporte aeromóvel, deslocando tropas especializadas para locais 
específicos de emprego e evacuação de pessoal e/ou material; 
c) Comando e controle, com o emprego da aeronave como  PC Aéreo ou 
para a geração e a transmissão de imagens, em tempo real, para o CCOp; 
d) Guerra eletrônica, particularmente explorando as MAGE em 
complemento às operações de inteligência;  
e) Transporte aéreo logístico, executando o deslocamento de material e 
pessoal em proveito da F Spf e das demais agências; 
f) Evacuação aeromédica ou transporte de feridos, no resgate e na 
condução de pessoal ferido para os postos de apoio de saúde e/ou 
hospitais; 
g) Apoio de fogo de aviação, realizando o apoio de fogo restrito às regras de 
engajamento da operação; 
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h) Reconhecimento aeromóvel, para o levantamento de dados na área de 
operações e realização de varreduras em zonas de interesse;e 
i) Segurança, realizando a escolta de comboios e de autoridades. (BRASIL, 
2019a, p.3-15). 

 

Verifica-se que de acordo com a Tabela 1, as missões aéreas foram 

planejadas considerando as principais capacidades de cada modelo de aeronave, 

ressaltando a importância do trabalho de assessoramento do O Lig junto ao CCOp 

da operação. 

 

3.2.2 Técnicas de voo previstas 

Os manuais doutrinários de emprego da AvEx não discorrem à respeito das 

técnicas de voo empregadas em GLO. Os documentos que mais se aproximam são 

os manuais de manobra de cada modelo de aeronave, que padronizam as diversas 

manobras executadas, como os voos com óculos de visão noturna (OVN), o voo 

tático, entre outros. Porém, há uma lacuna no que se refere aos voos em ambiente 

urbano, sobretudo durante o emprego em GLO. 

No intuito de preencher este hiato, foi elaborada uma Diretriz de Operação, 

que buscou orientar as atividades de apoio da Força de Helicópteros (F Helcp) às 

tropas nas operações de GLO em curso. 

Esta Diretriz de emprego fixou o seguinte: 

 

[...] 
4.POSSÍVEIS MISSÕES PARA A FORÇA DE HELICÓPTEROS 
a.Missões de apoio ao combate 
1)Observação aérea 
   - Para o levantamento de dados para as seções de inteligência dos 
diversos escalões presentes. 
2)Comando e controle 
   - Por meio do sobrevoo, orientação da força de superfície (F Spf) e 
monitoramento de áreas de interesse durante as operações (com ou 
sem o Sistema do Olho da Águia); 
   - Como plataforma de comunicações para ligações de comando; 
   - Transportando comandantes de fração. 
b. Ações tipo polícia  
1) Patrulhamento aéreo 
   - Por meio de itinerários previamente estabelecidos. 
2) Plataforma aérea de orientação das forças de superfície. 
   - Por meio da orientação, via rádio, das tropas terrestre em operações. 
c. Missões de combate 
1) Apoio aéreo aproximado 
 - O uso do armamento aéreo é restrito devido às características do 
ambiente operacional. O emprego de caçadores é possível, conforme 
previsto no Manual de Manobras para emprego da AvEx. 
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- O comandante da aeronave é o responsável por autorizar o tiro 
embarcado e este deve cumprir o previsto nas regras de engajamento 
da operação. 
 - O apoio aéreo noturno com óculos de visão noturna (OVN) deve ser 
considerado, se a aeronave e a tripulação assim o permitir. O adestramento 
da F Spf deve ser enfatizado. 
2) Incursão, infiltração e exfiltração aeromóvel 
 - Sempre que possível optar pelo pouso em zona de pouso de 
helicópteros (ZPH) reconhecidas e com segurança em solo ( F Spf). Se 
o desembarque ocorrer por técnicas especiais, os APOP deverão ter sua 
atenção desviada da  F Helcp que realiza a manobra. Para isto, a F Spfc 
deve ser utilizada para engajá-los durante os desembarques ou para 
realizar ações que possam neutralizar ações contra a aeronave (sirenes, 
bomba de efeito moral, fumaça e outros). O emprego aéreo noturno com 
OVN deve ser considerado, se aeronave e a tripulação assim o permitir. O 
adestramento da F Spf deve ser considerado. 
d. Missões de apoio logístico 
1) Transporte de feridos e presos; 
2) Transporte de tropas e material; 
3) Suprimento de tropas na área de operações; e 
4) Controle de danos. 
e. Outras missões 
1) Propaganda e Contra-propaganda 
 - Por meio da disseminação aérea de produtos gráficos,  conforme 
previsto no Manual de Manobras para emprego da AvEx com tropa do 
Comando de Operações Especiais. 
2) Dissimulação 
 - Por meio da escolta de comboios. 
5.PERFIL DE VOO DAS AERONAVES 
a. Perfil abaixo de 500 pés (ft) 
É o perfil utilizado quando no local de observação/ação exista baixa 
probabilidade da existência de agentes com qualquer tipo de armamento 
que possa comprometer a segurança da aeronave ou para rápidas 
investidas em regiões que necessitam uma boa observação mais detalhada. 
Neste perfil a aeronave manterá uma altura, em relação ao alvo, que 
permita a observação aproximada e um afastamento lateral de pelo menos 
100 metros. Eventualmente, o helicóptero poderá descer para uma altura 
menor, devendo executar órbitas ou circuitos, evitando o voo pairado ou a 
baixa velocidade, para monitorar o objetivo.  
b. Perfil à 500 ft 
É o perfil utilizado quando no local da observação/ação há previsão da 
existência de armamento leve com alcance de utilização de no máximo 50 
metros (revólver e pistola) e que possam comprometer a segurança da 
aeronave. Pode-se adquirir imagens com razoável riqueza de detalhes. 
Neste perfil a aeronave manterá uma altura, em relação ao solo, de cerca 
de 500 ft, velocidade de no mínimo 60 nós (kt) e um afastamento lateral de 
pelo menos 300 metros. Eventualmente, o helicóptero poderá descer para 
uma altura menor, devendo aumentar sua velocidade, executar órbitas ou 
circuitos diferentes, para monitorar o objetivo. 
c. Perfil à 1500 ft 
É o perfil utilizado quando no local do objetivo da observação há previsão 
da existência de armamento pesado com alcance de utilização de no 
máximo 200 metros (fuzis, lançadores de granadas e metralhadoras 
pesadas) e que possam comprometer a segurança da aeronave. Pode-se 
adquirir imagens com pouca riqueza de detalhes. 
Neste perfil a aeronave manterá a altura, em relação ao alvo, sempre 
superior a 1500 ft e o afastamento lateral de pelo menos 500 metros. 
Eventualmente o helicóptero poderá descer para uma altura menor, mas 
ficará vulnerável à disparos. 
[...] 



 

24 

 

9.PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
[...] 
O armamento aéreo das aeronaves poderá ser utilizado, em caso extremo, 
em operação de GLO. A impossibilidade de garantir o tiro seletivo/preciso 
com esse armamento, assim como seu elevado potencial de dano colateral 
pode inviabilizar seu uso. (BRASIL, 2017b, p1-4, grifo nosso). 

 

Referente à missão de propaganda e contra-propaganda, este autor 

participou de operação de disseminação aérea de produtos gráficos no dias 26 de 

setembro de 2017 (Figura 2), sobre a comunidade da Rocinha, e no dia 27, sobre 

diversas outras comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

 

FIGURA 2: Aeronave Pantera realizando disseminação de produtos aéreos 

Fonte: Almeida, 2017 

 

Segundo Dolzan (2017), os panfletos incentivavam a utilização do disque-

denúncia, e apresentavam a inscrição "Ajude o Rio de Janeiro. Denuncie crimes e 

atividades suspeitas." 

Fica evidente que este tipo de propaganda possui uma grande importância 

no âmbito das operações, tendo em vista o emprego do meio aéreo, que por si só 

atrai a atenção dos moradores e transeuntes, mas também pela amplitude da área 

abrangida pelos folhetos.  Outro aspecto relevante deste tipo de publicidade é a 

segurança, pois não há necessidade de expor diversos militares em áreas críticas 

das comunidades, bastando apenas o sobrevoo na vertical da região e o lançamento 
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por uma equipe especialista do Batalhão de Operações Psicológicas do Comando 

de Operações Especiais. 

 

3.2.3 Conclusão parcial 

A despeito da doutrina de emprego da AvEx em GLO estar em 

desenvolvimento e dos manuais atuais elencarem as capacidades, limitações e 

peculiaridades neste tipo de ambiente, verifica-se um vácuo em relação à parte 

técnica do emprego da aviação de asas rotativas, principalmente em ambiente 

urbano. Este lapso inevitavelmente conduz à falta de padronização de 

procedimentos, permitindo que o julgamento de determinada tripulação seja mais 

permissiva que de outra, pautada apenas pelos conhecimentos e experiências 

pessoais, o que pode gerar sérios riscos à segurança de voo e o comprometimento 

da imagem da força em caso de incidente ou acidente. 

De maneira genérica, Brasil (2019, p. 1-1) orienta que emprego de 

aeronaves deve priorizar o uso de OVN por parte das tripulações, tendo em vista 

que as operações decisivas são executadas sob a cobertura da noite. Esta 

referência é justificada pela situação atual da frota da AvEx, cuja totalidade das 

aeronaves possui a capacidade de voo com OVN, ampliando assim a disponibilidade 

e as possibilidades da AvEx. 

Também de maneira ampla, Brasil (2014a, p.3-8) propõe que para o 

planejamento e emprego da AvEx, sejam considerados os aspectos missão, inimigo, 

terreno e condições meteorológicas, meios, tempo, considerações civis e emprego 

de elementos de ligação da AvEx. Estes elementos representam os fatores da 

decisão, porém, nas suas descrições, não estabelecem padrões para as operações 

de GLO ou o ambiente urbano. 

Os manuais de referência norte-americanos são bem mais detalhistas 

nesses aspectos. O FM 3-06.1 Aviation Urban Operations, ao tratar sobre o fator 

terreno, especifica os aspectos que deverão ser considerados e suas implicações 

para as operações, como o tamanho da cidade, padrão de urbanização, densidade 

populacional, entre outros. Ao abordar as condições meteorológicas, são 

evidenciados fatores como teto de nuvens, visibilidade horizontal, vento e 

temperatura, além de concluir sobre as restrições sobre emprego de dispositivos 
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embarcados, armamentos e técnicas de voo (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

2001). 

Sobre as operações com helicópteros, a publicação ressalta que evitar voos 

rasantes e manter altas velocidades minimiza o tempo de exposição da aeronave e 

relaciona os principais aspectos a considerar para definir um perfil de voo ( 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2001). 

Já o FM 1-100 Army Aviation Operations traz em um de seus apêndices os 

tipos de equipamentos eletrônicos embarcados em cada modelo de aeronave 

existente atualmente na aviação do exército norte-americano e suas principais 

capacidades, facilitando assim o trabalho do elemento de ligação e do decisor, 

quanto ao emprego  de determinado tipo de aeronave (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 1997). 

 

3.3 RESULTADOS OBTIDOS COM A ANÁLISE DOCUMENTAL 

3.3.1 Principais dificuldades enfrentadas 

Após o estudo pormenorizado dos Relatórios de Final de Missão dos 1º e 2º 

Batalhões de Aviação do Exército, confeccionados durante o período de GLO e 

Intervenção Federal, foi possível elencar as principais dificuldades encontradas: 

a) Dificuldade de cumprimento dos perfis de voos previstos na Diretriz de Operação, 

tendo em vista as altitudes máximas previstas nas Rotas Especiais de Helicópteros4 

(REH) da cidade do Rio de Janeiro; 

b) Impossibilidade das tripulações participarem do planejamento das missões 

aéreas, que em grande parte das vezes era realizado por militares não 

especializados em aviação auxiliado por um O Lig da AvEx; 

c) Grande número de missões aéreas com o emprego das aeronaves como 

plataforma de tiro, porém com poucas oportunidades reais de apoio, devido às 

características das operações aéreas em ambiente urbano; 

d) Escassez de informações sobre a Área de Operações (A Op), mesmo com 

emprego de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) e elementos de 

Inteligência participando das operações; 

                                                
4 Rotas Especiais de Helicópteros são corredores com altitudes de voo pré-estabelecidas, formados por 
referências nítidas no terreno e que balizam o voo visual sobre determinada região, delimitando a circulação de 
aeronaves e facilitando o controle do espaço aéreo. Normalmente são estabelecidas em centros urbanos cujos 
aeroportos possuem grande fluxo de pousos e decolagens.  
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e) Proteção balística das aeronaves bastante deficientes; 

f) Tripulantes recém formados ou habilitados sem experiência de voo na A Op; 

g) Emprego de aeronaves destacadas para as operações em outras missões de 

apoio ou adestramento, quando não havia previsão de emprego; 

h) Dificuldade para obter escolta da Polícia do Exército para deslocamento das 

equipes responsáveis por montar antenas repetidoras para a Estação de Terra do 

SOA; e 

i) Alojamentos em condições precárias de utilização.  

 

3.3.2 Resultados obtidos no questionário 

De acordo com levantamento realizado entre quarenta e quatro militares da 

AvEx que participaram das missões aéreas relacionadas às Op GLO e Intervenção 

Federal no estado do Rio de Janeiro, foi verificado que responderam ao questionário 

representantes de todas as Unidades que cederam militares às operações, bem 

como tripulantes dos quatro modelos de aeronaves empregados. 

No que se refere ao tipo de missão aérea mais executada durante o período, 

mais de 24% dos entrevistados afirmaram que foi o emprego da aeronave como 

plataforma de tiro para caçador embarcado, seguido por 19,4% que consideraram o 

voo de Comando e Controle (C2) como o mais usual e 16,67% remeteram aos voos 

de reconhecimento. A porcentagem dos outros tipos de emprego está representada 

no Gráfico 1: 
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GRÁFICO 1- Emprego em Missões aéreas 
Fonte: O autor 

 

Da análise do Gráfico 1, verifica-se que todas os tipos de operações aéreas 

estão previstas na diretriz de emprego da F Helcp e contemplam missões de 

combate, apoio ao combate e ações tipo polícia. 

Cerca de 84,4% dos respondentes afirmaram que já haviam participado de 

ao menos uma operação aérea no Rio de Janeiro, e 90% consideram a experiência 

anteriormente adquirida de grande importância para o melhor emprego da Força de 

Helicópteros. Este percentagem alta reflete em um melhor planejamento e na 

condução mais segura das operações, devido à consciência situacional da missão 

mais consolidada, tendo em vista o conhecimento do ambiente operacional. 

Quando perguntados a respeito das principais dificuldades encontradas 

durante o período de operação, os respondentes apresentaram diversos tópicos, 

dentre os quais destacam-se: 

a) Inexistência de técnicas táticas e procedimentos (TTP) estabelecidos para 

operações em ambiente urbano; 

b) Necessidade de adaptação das normas e procedimentos operacionais às 

demandas da operação, principalmente do voo com OVN; 

c) Incompatibilidade de equipamentos de aviação com o restante da tropa; 

d) Doutrina genérica de emprego da AvEx neste tipo de operação; 
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e) Falta de informação sobre a A Op e clareza sobre a finalidade das missões; 

f) Coordenação deficiente com o O Lig para o planejamento das missões; 

g) Dificuldade de distinção dos APOP; 

h) Complexidade logística de manutenção, aliada ao período de garantia do 

fabricante das aeronaves, o que culminou em restrições de disponibilidade; 

i) Falta de segurança nos deslocamentos das equipes da Estação de Terra do SOA; 

e 

j) Estabelecimento de prazos de alerta muito extensos.   

Da apreciação dos fatores acima levantados, verifica-se que os mesmos 

contemplam o material empregado, a doutrina de emprego e os aspectos logísticos, 

táticos e operacionais, carecendo portanto de profunda reflexão sobre o 

planejamento e condução de operações aéreas em ambiente urbano. 

Quando questionados se houve alguma oportunidade de reunião com a 

finalidade de compartilhar experiências e difundir os ensinamentos colhidos durante 

o período de operações, o resultado obtido encontra-se no Gráfico Nr 2: 

 

 

Gráfico 2: Existência de Reunião para difundir lições aprendidas e compartilhar experiências 

Fonte: O autor 

 

 Pode-se inferir portanto que não houve uma reunião abrangendo todos os 

integrantes da AvEx com esse propósito, mas que houve reuniões com públicos 

específicos de determinada Unidade Aérea. Consequentemente,  conclui-se que as 
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experiências não foram completamente compartilhadas entre os aeronavegantes da 

AvEx. 

 

3.3.3 Lições aprendidas consubstanciadas 

Após a análise dos relatórios de final de missão, dos manuais doutrinários e 

das 44 respostas do questionário distribuído, foi possível inferir as principais lições 

aprendidas. 

Primeiramente, demonstrou-se a necessidade de um estudo aprofundado 

para desenvolvimento de doutrina de emprego da AvEx em áreas densamente 

edificadas e humanizadas. A padronização de TTP para cada modelo de aeronave, 

diminuiria a possibilidade da tripulação assumir riscos desnecessários. O militar 

entrevistado, Cap Figueira, afirmou que devido à altitude máxima das REH serem 

inferiores às alturas de segurança em determinadas áreas de risco, as tripulações 

assumiam estes riscos em prol do cumprimento da missão, o que seria evitado se 

houvesse uma TTP padronizada. 

Ainda, além da doutrina, se faz importante a constante instrução e 

adestramento dos efetivos envolvidos na operação (BRASIL 2018d). No período em 

questão, as equipes de saúde realizaram treinamento de embarque, transporte e 

desembarque de feridos nas aeronaves, e tripulações realizaram voos de 

reconhecimento das REH da cidade do Rio de Janeiro (BRASIL, 2018c). Nesse 

contexto, ocorreram raros treinamentos de tiro com caçadores embarcados, o que 

se apresentou necessário. 

Ademais, é importante acrescentar a necessidade de realização de voo de 

reconhecimento dos locais de pouso quando a tripulação receber a missão de alerta 

para transporte de feridos, pois ocorreram situações em que o local planejado para 

embarque não possuía segurança ou não possibilitava o pouso da aeronave. 

Outro aspecto que deve ser considerado é a possibilidade de danos 

colaterais provocados pelo deslocamento de ar dos rotores das aeronaves. Em 

algumas oportunidades, o heliponto do Hospital Central do Exército (local de 

desembarque de feridos), por exemplo, estava sendo utilizado como estacionamento 

de automóveis, conforme experiência relatada por um piloto por meio do 

questionário digital. 

Outro ponto relevante a se destacar é a importância da confecção e 

atualização de caderneta com as Fichas de Reconhecimento de zona de Pouso de 
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Helicópteros (ZPH), medida amplamente utilizada durante os Grandes Eventos e 

durante o período de GLO e Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Este documento 

permite que, em caso da impossibilidade de reconhecimento de determinado local 

de pouso, a tripulação tivesse uma percepção da região, aumentando sua 

consciência situacional, evitando assim que todas as tripulações precisassem 

reconhecer as ZPH (Figura 3) a cada rodízio (BRASIL, 2018f). 

 

 
FIGURA 3: Ficha de reconhecimento da ZPH Arco 2 
Fonte: O autor 

 

No mesmo sentido, as lições aprendidas evidenciaram a indispensabilidade 

de coordenação com os órgão de controle do espaço aéreo. Para agilizar a 

decolagem das aeronaves foi acordada a desobrigação da apresentação do Plano 

de Voo (que deve ser apresentado com antecedência mínima de 45 minutos do 

horário da decolagem) e pré-determinado um código transponder para cada modelo 

de aeronave empregada em missões de emprego. 

Durante o decurso da operação, aumentou-se a preocupação com a contra-

inteligência, sobretudo ao que se refere ao vazamento de informações e escuta das 

frequências aeronáuticas por parte de APOP. Neste sentido, a área da cidade do Rio 
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de Janeira foi dividida em setores cuja nomeação era modificada frequentemente 

(Figura 4). Outra medida adotada neste sentido foi a determinação, para cada 

modelo de aeronave, de um prefixo de chamada semelhante às utilizadas pela 

aviação civil.  

 
FIGURA 4: Divisão setorial para coordenação com o controle de tráfego aéreo 
Fonte: Brasil, 2017d. 

 

A realização de testes dos equipamentos deve ser feita o mais cedo 

possível. Esta atitude visa determinar falhas, desde bateria descarregada até 

incompatibilidade entre aparelhos. Foi verificado que o designador laser do SOA não 

era compatível com os dispositivos de visão noturna de tropas especiais, e vice-

versa. 

No tocante à segurança, observou-se uma série de questões importantes à 

se mencionar. Preliminarmente, aponta-se a problemática acerca do piso balístico 

das aeronaves. A área de cobertura do piso balístico possui alguns espaços 

desprotegidos e não garante a segurança da tripulação. Além disso, o perfil de voo 

geralmente realizado, associado ao terreno acidentado da cidade do Rio de Janeiro, 

expõe a aeronave ao risco de ser alvejada lateralmente por APOP, que notoriamente 

detêm armamentos longos como fuzis e metralhadoras. 

Devido à essa vulnerabilidade, a proteção das aeronaves foi complementada 

com a alocação de coletes balísticos nas laterais da cabine (Figura 5), 

proporcionando uma maior segurança às tripulações, mesmo que de maneira 

paliativa. 
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FIGURA 5: Adaptação da proteção balística no piso da aeronave Pantera. 
Fonte: O autor 

 

Conforme anteriormente mencionado, a instrução e o adestramento 

constantes são peças fundamentais para a segurança das operações no âmbito da 

AvEx. Todos os pilotos devem estar em condições de conduzir sozinhos a 

navegação, coordenação com os órgãos de controle e, inclusive a pilotagem da 

aeronave até o Hospital Central do Exército (HCE), por exemplo, o que revela, mais 

uma vez, a importância das Fichas de Reconhecimento de ZPH (BRASIL, 2018g). 

Esta disposição está relacionada com o alto risco das operações, em 

particular ao nível de armamento de posse dos APOP, aliado à falta de proteção 

balística das aeronaves. Por vezes, alguns pilotos recém habilitados em um 

determinado modelo de aeronave foram escalados. Assim, destaca-se mais uma vez 

a necessidade das tripulações realizarem voos de reconhecimentos de maneira 

frequente.  

Igualmente, a utilização de imagens de satélite, gravações do SOA, 

informações de Inteligência, calcos e outros meios, quando não for possível realizar 

voo de reconhecimento, conforme relevância percebida, se mostraram amplamente 

necessárias. 

Para isso, foi criado um banco de dados no Google Earth Pro instalado na 

sala de briefing da operação, com a finalidade de minimizar a falta de informações 

recebidas sobre os locais de voo. Este banco de dados era atualizado após cada 

missão com a localização de obstáculos de vulto, presença de APOP armados, entre 

outros dados. 
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A ampla utilização de dispositivos eletrônicos também se expressa como 

uma potente ferramenta para salvaguardar as tripulações. Aplicativos de aviação, 

por exemplo, foram largamente utilizados para o auxílio à navegação, consulta da 

caderneta com as Fichas de Reconhecimento de ZPH ou para a consulta à 

documentação aeronáutica e cartas dos diversos aeródromos da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Outrossim, a instalação de antenas repetidoras do SOA em no mínimo dois 

locais distintos, quando houver meios suficientes, amplia a possibilidade de 

manutenção da transmissão de informações. Houve casos em que a antena primária 

apresentou pane e não transmitiu, enquanto a antena secundária conseguiu 

transmitir as imagens para o Centro de Coordenação da Operação, possibilitando 

um maior entendimento situacional da operação em curso. 

Além disso, outro item sobressaído das lições aprendidas refere-se ao  porte 

de pistola como armamento individual. Tal equipamento  não garante a segurança 

da tripulação e da aeronave em caso de um pouso de precaução ou pouso de 

emergência. Para esta constatação, basta realizar um rápido estudo de situação 

considerando a quantidade de áreas de risco na cidade do Rio de Janeiro e do tipo 

de armamento empregado pelos APOP. Com base nessa conclusão, optou-se pela 

condução do Fuzil FAL 7,62 mm com dois carregadores plenos por cada tripulante 

de aeronave, com o objetivo de permitir uma maior segurança da tripulação em caso 

de necessidade. O Cap Figueira corroborou tal informação, sugerindo inclusive a 

adoção do novo fuzil IA2, por ser um armamento com maior poder de fogo que as 

pistolas 9mm e que acarreta a possibilidade de um menor dano colateral quando 

comparado ao Fuzil Automático Leve, de calibre 7,62mm. 

Outro ponto em evidência para segurança de voo é a avaliação 

meteorológica detalhada. Seu estudo deve ser realizado com o máximo de 

particularidades, principalmente em missões de Comando e Controle com o SOA, 

nas quais a aeronave tende a voar em uma altitude maior, ampliando a possibilidade 

de entrada inadvertida em uma camada de nuvens. O risco é maior quando o voo 

estiver sendo realizado em locais com muitas elevações e obstáculos artificiais, 

como torres de alta tensão e fios. 

Ainda no tocante à segurança de voo em condições meteorológicas 

adversas, uma das medidas tomadas foi a separação das cartas de procedimentos 
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de aproximação e pouso por instrumentos nos diversos aeródromos da cidade do 

Rio de Janeiro. 

Sob outra ótica, as informações colhidas revelam a necessidade do emprego 

mínimo de uma seção com duas aeronaves em missões em locais de alto risco, 

visando o apoio mútuo entre as aeronaves. A utilização do SOA neste contexto 

facilita não só a coordenação e o controle, como possibilita a aquisição de 

informações em tempo real para a aeronave que realiza a ação principal. O Cap 

Figueira destacou que a condição ideal é o emprego de no mínimo uma seção 

composta por duas aeronaves, visando justamente o apoio mútuo, o que na prática 

raramente foi utilizado.  

E por fim, o estudo ainda apontou  que ao contrário do que se imaginava, no 

tocante à utilização de OVN, a aeronave não permanece oculta das vistas, quando 

sobre área habitada em uma noite com cobertura de nuvens. Foi evidenciado que a 

silhueta da aeronave totalmente apagada contrasta claramente com a camada de 

nuvens que reflete as luzes da cidade, facilitando a visualização e um possível 

engajamento do helicóptero por parte de APOP. 

Verifica-se, mais uma vez, um rol de aprendizados contemplando todas as 

áreas de emprego da AvEx em operações de GLO em ambiente urbano, ratificando 

a real necessidade de adotar medidas para mitigar as falhas identificadas, 

procedimentos inseguros e riscos desnecessários, visando o emprego da Aviação 

da Força Terrestre em um ambiente semelhante em futuro próximo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo relacionar as principais lições 

aprendidas pela Aviação do Exército após seu emprego no Estado do Rio de 

Janeiro, por ocasião das Operações de Garantia da Lei e da Ordem e 

posteriormente da Intervenção Federal. 

Pode-se observar que este período de operações diferencia-se das outras 

operações de GLO ocorridas no Rio de Janeiro pela área delimitada compreender 

todo o estado, e não apenas uma comunidade, como em casos anteriores.  

Mediante o estudo dos diversos Relatórios de Final de Missão e de diversas 

fontes de consulta, complementadas pelos questionários e entrevista, foi possível, 

em atendimento aos objetivos propostos, responder a problemática que motivou este 

trabalho. 
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Neste contexto, foi possível elencar as principais dificuldades encontradas, 

analisar as coordenações realizadas, pontos positivos e oportunidades de melhoria e 

reunir as informações, traduzindo-as como lições aprendidas, tomando como base o 

parecer das tripulações dos diversos modelos de aeronaves, das equipes de apoio e 

dos elementos de ligação que participaram das operações. 

Notoriamente, há a necessidade de desenvolvimento da doutrina de 

emprego da AvEx em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, sobretudo em 

ambiente urbano, tendo em vista a complexidade das operações e o risco 

considerado. Esta inferência cresce de importância devido à grande demanda deste 

tipo de operação, levando em consideração o número de vezes em que a AvEx foi 

empregada neste contexto na última década. 
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4.1 SOLUÇÃO PRÁTICA 

Uma solução prática é a sugestão de sequência no aprofundamento do 

trabalho para a elaboração de uma publicação de lições aprendidas com esta 

temática, aos moldes das já existentes lições aprendidas da Copa do Mundo 2014 e 

da Missão de Paz no Haiti. 

Porém, mais importante do que registrar as lições aprendidas, é a difusão 

das informações, que pode ser realizada por meio de reuniões e instrução de 

quadros. Segundo Brasil (2017c, p7-8), a difusão das lições aprendidas objetiva  

preservar vidas, economizar tempo e recursos de toda ordem, evitando desperdícios 

reincidência de erros e promover a solução de problemas militares identificados. 
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