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RESUMO 
Na presente pesquisa, buscou-se verificar em que medida o armamento empregado pela Esquadrilha 
de Helicópteros de Emprego Geral contribui para a autodefesa das tripulações nas Operações de 
Cooperação e Coordenação com Agências no Rio de Janeiro. Apesar de notória a vantagem advinda 
para a autoproteção, verifica-se a necessidade de um procedimento operacional padrão ou uma 
norma geral de ação que estabeleçam o porte pelos aviadores. Assim sendo, a principal abordagem 
desse trabalho se deu com o intuito de apresentar a relevância do emprego de um armamento com 
maior poder de fogo pelos tripulantes de uma aeronave, já que o procedimento comum ainda é a 
cautela individual apenas da pistola. Para tanto, esse artigo foi desenvolvido por meio de uma 
pesquisa bibliográfica e descritiva com o intuito de destacar as características das Esquadrilhas de 
Emprego Geral da Aviação do Exército e sua forma de atuação no Rio de Janeiro, apresentar 
conceitos sobre Garantia da Lei e da Ordem e discutir casos anteriores onde houveram helicópteros 
abatidos em ambiente urbano, em situações de não guerra. Foram entrevistados especialistas nas 
áreas de aviação e segurança pública, bem como questionados pilotos e mecânicos de voo com 
experiência recente nas missões executadas no Rio de Janeiro pela Aviação do Exército. Ao final, foi 
possível atestar a necessidade de mudança da pistola para, no mínimo, uma carabina ou 
submetralhadora, aumentando a capacidade de autodefesa de uma tripulação obrigada a pousar em 
emergência dentro de uma favela controlada por narcotraficantes.   
 
Palavras-chave: Armamento. Segurança individual. Aviação do Exército. Esquadrilha de 

Helicópteros de Emprego Geral. Rio de Janeiro. Ambiente Urbano. Garantia da Lei e da Ordem. 
 
ABSTRACT 
The present research had the intention to verify to what extent the use of the weapon by the aircrew 
from Maneuver Helicopters Company can contribute to the individual security in the Cooperation and 
Coordination Operations with Agencies in Rio de Janeiro. Despite the advantages obtained with the 
use of personal defense weapon, it is necessary to have standard operational procedures or some 
general rule of action that obligate the crews carry the weapon.  So, the main approach of this work 
was to present the relevance of a higher powerful weapon to the aircrew, since the common 
procedure still is each man borrow only one pistol. With this purpose, this article was developed 
through a bibliographical and descriptive research with the intention to highlight the characteristics of 
Maneuver Helicopters Company from Army Aviation and their combat way in Rio de Janeiro. To 
present concepts about Law Enforcement Operations and to discuss previous cases when helicopters 
were shot down in an urban environment, within a no declared war situation. Aviation and Public 
Security experts were interviewed and pilots or flight mechanics with recent experience in Rio de 
Janeiro air missions were selected to respond a data collection instrument. At the final, it was posible 
to comprove the necessity of the change from pistol to, at least, a carabin or a mini machine gun, 
increasing the capacity to self-defense of an aircrew who have been obligated to do an emergency 
landing inside any slum controlled by drug dealers.  
 
Keywords: Weapon. Individual Security. Army Aviation. Maneuver Helicopters Company. Rio de 
Janeiro. Urban Environment. Law and Order Enforcement. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas situações de Não Guerra, em Território Nacional (TN), a Força Terrestre 

(F Ter) emprega os 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 Cooperação e Coordenação com Agências (BRASIL, 2014b, p. 1-

2). 

Nos últimos dez anos, o Exército Brasileiro tem contribuído para a 

manutenção da segurança interna e a Aviação do Exército (Av Ex) esteve inclusa 

nesse esforço, participando de diversas operações, dentre as quais se destacaram 

os “Grandes Eventos”, como a conferência internacional Rio+20 (2012); a Copa das 

Confederações (2013); a Copa do Mundo (2014); os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos (2016) e ações de segurança pública, como a Intervenção Federal no 

Rio de Janeiro, decretada em 2018. 

Tal participação se deu devido ao emprego do Exército, em ações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO), fundamentar-se em ações de caráter preventivo, 

de forma que sejam privilegiadas as estratégias da presença e da dissuasão, e a 

aviação contribui garantindo o maior grau de mobilidade possível (BRASIL, 2014c, p. 

32). 

A existência de organismos criminosos, interessados em manter seu suposto 

território e lucro leva, por vezes, ao uso de violência contra as aeronaves que dão 

suporte às ações de segurança pública, implicando em alto nível de perigo e 

possibilidade de perda de recursos humanos especializados na atividade aérea. 

A reação à atuação governamental é observada diariamente, nos noticiários, 

em reportagens que tratam de embates entre as Polícias Militar e Civil do Rio de 

Janeiro contra traficantes das comunidades. Somam-se, nesse ambiente, casos de 

confrontos entre as Forças Armadas (FA) e os criminosos. 

Ciente de tal risco, por ocasião dos grandes eventos e operações de GLO, 

houve a adoção de medidas de proteção pela Aviação do Exército. Dentre elas, a 

instalação de blindagem modular no piso das aeronaves e o uso de coletes 

balísticos pelos tripulantes, além de executar perfis de voo que dificultem ao 

oponente o engajamento da aeronave. 
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Entretanto, tais medidas não impediram que as aeronaves do Exército fossem 

alvos dos criminosos situados nas comunidades, cujos ataques nunca conseguiram 

abater nenhuma aeronave da Av Ex.  

Porém, existem, na história mundial, casos de aeronaves militares voando em 

ambiente urbano conturbado, cujos resultados foram desastrosos.  

Em 1993, em Mogadíscio, capital da Somália, o 160º Regimento de Aviação 

de Operações Especiais (160º SOAR), do Exército dos Estados Unidos da América 

(EUA), teve dois helicópteros Black Hawk derrubados no centro da cidade, após 

serem atingidas por foguetes RPG1.  

Contudo, se o exemplo acima está demais distante da realidade 

experimentada pela Av Ex, a queda de um helicóptero da Polícia Militar do Rio de 

Janeiro (PMERJ) é capaz de definir claramente a atualidade dos riscos.  

Em uma operação no Morro dos Macacos, zona norte do Rio de Janeiro, na 

tarde de 16 de outubro de 2009, uma aeronave foi atingida por diversos tiros 

efetuados por traficantes. O piloto, que não morreu carbonizado, quase o foi a tiros, 

em solo, já que os criminosos passaram a disparar na direção do local de pouso, 

situada no interior de uma comunidade controlada por narcotraficantes (DANTAS, 

2009).  

Afora o exposto, acrescenta-se o caso do helicóptero da Polícia Civil do Rio 

de Janeiro atingido quando sobrevoava o Complexo da Maré, no dia 28 de fevereiro 

de 2018 (BRIGGS, 2018).  

Em setembro de 2018, um HM-1 Pantera, do 2º Batalhão de Aviação do 

Exército (2º BAvEx), em operação noturna sobre o Morro do Fogueteiro, região 

central do Rio de Janeiro, teve que executar manobras evasivas para se furtar de 

tiros traçantes dos quais foi alvo. Da mesma forma, um mês depois, um HM-4 

Jaguar foi atingido, na cabine, próximo ao piloto da direita, e no trem de pouso 

principal direito, por disparos oriundos de comunidades2.  

Fica muito claro, com isso, que os bandidos, a fim de garantir a dominância 

do tráfico e para manter o Estado afastado de seu território controlado, empregam a 

violência em proporções vistas em zonas de guerra, possuindo armamentos 

pesados de alta letalidade.  

                                                 
1
 RPG – Rocket Propelled Grenade – Granada Lançada por Foguete.  

2
 Os dois casos, do HM-1 e do HM-4 estão relatados em Relatórios Finais de Missão de Acesso 

Restrito, no Comando do CAvEx, em Taubaté-SP.  
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Diante disso, as medidas de proteção adotadas pelas tripulações tornam-se 

paliativas e as tripulações possuem um poder de combate débil frente à força 

adversa que se tem apresentado no cenário nacional, em especial na região 

metropolitana do Rio de Janeiro – RJ. 

 

1.1 PROBLEMA 

Em virtude do constante risco ao qual estão expostas as tripulações da Av Ex, 

o qual não será reduzido enquanto os grupos criminosos possuírem acesso ao 

armamento e pela mera atenuação do dano pelo uso de pisos e coletes balísticos, 

faz-se necessário estudar uma ferramenta que impeça o inimigo de ferir os 

tripulantes e os mantenha afastados o maior tempo possível, especialmente, na 

possibilidade de pouso de emergência em uma favela controlada por traficantes ou 

milicianos. 

A queda de uma aeronave, temperada pela morte de militares do Exército e 

possibilitando, ainda, a posse ao Crime Organizado de armamentos de uso restrito 

às FA, comprometeria gravemente a imagem do Exército Brasileiro, além de 

potencializar o distúrbio de ordem social por que passa o Brasil perante a 

comunidade internacional. 

Em 2016, pouco antes dos Jogos Olímpicos (JOP), foi ministrada uma 

palestra, em Taubaté – SP, por um piloto da PMERJ3, em uma Jornada de 

Segurança de Voo para os 1º e 2º Batalhões de Aviação do Exército (1º e 2º 

BAvEx), na qual foram expostos detalhes sobre o caso do Morro dos Macacos e o 

nível de violência despendido pelos criminosos contra as forças policiais e militares.  

Assim, emergiu a dúvida, entre alguns pilotos, sobre a pertinência de passar a 

embarcar portando um fuzil. A partir de solicitações individuais, o 2º BAvEx 

determinou às suas tripulações que passassem a empregar 1 (um) fuzil, modelo 

Pára-Fal IMBEL M964 7,62mm, por aeronave, a ser conduzido pelo mecânico de 

voo (MV). Buscou-se, desta feita, suplementar uma possível deficiência de poder de 

fogo fornecido pelas pistolas 9 mm, comumente utilizadas por todos os tripulantes, 

que, não garantiria tempo na ação, na necessidade de um resgate. 

Não obstante os constantes noticiários sobre a insegurança na capital 

carioca, após o término dos JOP 2016, as mesmas tripulações experimentadas nas 

                                                 
3
 Maj PM Marcelo Vaz, Piloto de helicóptero e Subcomandante Operacional do Grupo Aeromóvel da 

Polícia Militar do Rio de Janeiro (GAM/PMERJ), conforme entrevista.  
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operações anteriores não mais empregaram o fuzil para prover a própria segurança 

quando em voo operacional sobre localidades de alto risco. Voltaram a efetuar a 

atividade apenas portando sua pistola individual. 

Haja vista o decreto da Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro em 

2018, nítido é que as ameaças à segurança pública não cessaram e, 

inevitavelmente, a Av Ex voltou ao ambiente operacional carioca para tal missão. 

Portanto, em vista da rotineira e frequente exposição ao risco de pilotos e 

mecânicos em operação, voando sobre as favelas do Rio de Janeiro, pergunta-se: 

as tripulações da Av Ex têm condições de defender a própria vida em situação 

semelhante à vivida no Morro dos Macacos? O armamento atualmente utilizado 

permite manter o oponente afastado até que o resgate chegue ao local da queda?  

Dessas dúvidas surge a seguinte situação-problema: “Em que medida o 

armamento empregado pelas tripulações das Esquadrilhas de Helicópteros de 

Emprego Geral contribui para a autodefesa e segurança da tripulação nas 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA) no Rio de 

Janeiro?”. 

 

1.2  OBJETIVOS  

Tem-se como objetivo geral “Estudar a utilização do armamento de dotação 

das tripulações das Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral da Av Ex e sua 

eventual necessidade de mudança em Operações de Cooperação e Coordenação 

com Agências no Rio de Janeiro – RJ”. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados objetivos específicos, de modo a encadear de forma lógica e coerente a 

elaboração do trabalho: 

a. Apresentar o conceito de Operações de Cooperação e Coordenação 

com Agências; 

b. Citar as possibilidades e limitações da Esquadrilha de Helicópteros de 

Emprego Geral em ambiente urbano; 

c. Realizar questionários com pilotos, mecânicos e tripulantes especiais 

dos 1º e 2º BAvEx, a fim de elucidar dúvidas acerca do armamento de dotação das 

tripulações em operações no Rio de Janeiro; 

d. Comparar a situação de combate urbano vivida atualmente no Rio de 

Janeiro com casos anteriores; e 
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e. Concluir acerca do emprego do armamento em ambiente urbano para 

garantir a segurança individual e coletiva das tripulações.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Exército Brasileiro é empregado constantemente na segurança de pleitos 

eleitorais, combate ao narcotráfico, proteção de bens públicos, normalização da 

ordem vigente após greves de polícias militares e, também, em operações 

conjuntas.  

Em vista dessa continuidade de emprego, a Av Ex foi requisitada em todos os 

eventos e, por meio de suas Unidades Aéreas, contribuiu com o esforço em prol da 

defesa interna.  

A despeito dessa participação, para Rezende (2013),  

 

Existe a necessidade de um estudo aprofundado sobre o emprego de suas 
frações em um ambiente de GLO, uma vez que a doutrina atual [...] em 
missões de defesa interna, na garantia dos Poderes constitucionais, da Lei 
e da Ordem [...] muito pouco trata a respeito da atuação das frações de 
helicópteros em operações desta natureza (REZENDE, 2013, p. 3).  

 

A realidade é que, apesar da falta de doutrina específica para emprego 

urbano de helicópteros em GLO, os tripulantes da Av Ex estão cumprindo sua 

missão e, com isso, expondo-se ao risco de serem abatidos.  

“Analisar os óbices do emprego urbano de helicópteros quando em operações 

GLO” é tarefa fundamental para preservar os recursos humanos e materiais da Av 

Ex (REZENDE, 2013, p.4).  

Somado a isso, tendo em vista evitar um confronto direto, efeitos colaterais e 

a morte de inocentes, há um temor em dotar os pilotos e mecânicos de uma 

aeronave militar com fuzis, pois poderia infringir as regras de engajamento. 

Conforme afirma Marshall (2003), 

 
Os exércitos dos países civilizados sofrem tão forte influência da 
mentalidade civil que, em seu desejo de impedir a circulação de quaisquer 
ideias capazes de chocar a sensibilidade dos civis, algumas vezes deixam 
enfraquecer os seus próprios princípios fundamentais. Este é um dos 
motivos pelos quais não se dá o justo valor ao problema do fogo 
(MARSHALL, 2003, p. 70). 

 

Consoante Picq (2000), “Combater de longe é natural para o homem. Desde 

os primeiros tempos toda a sua inventividade somente perseguiu esse objetivo.” O 
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Coronel francês Ardant Du Picq mostra que o homem evita o combate aproximado e 

deseja abater o inimigo o mais distante possível.  

Visando sanar tal necessidade, esse trabalho examinou o armamento de 

dotação das tripulações das Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral 

empenhadas nas Operações de Cooperação e Coordenação com Agências e a 

necessidade de sua mudança.  

Ao final, buscou-se conscientizar as tripulações da AvEx, em especial dos 1º 

e 2º BAvEx, da alteração do armamento de dotação das tripulações das EHEG, bem 

como, motivar novos estudos que identifiquem qual o armamento ideal para mobiliar 

as Unidades Aéreas da Av Ex. 

 

2 METODOLOGIA 

A fim de obter a avaliação dos pilotos e mecânicos dos 1º e 2º Batalhão de 

Aviação do Exército acerca dos aspectos comprobatórios da segurança possibilitada 

pelo emprego do armamento individual, foi realizado um levantamento associado a 

uma pesquisa bibliográfica e documental. A investigação apresentou uma limitação 

pela inexistência de um acidente real, que tenha exigido a necessidade de uso do 

armamento para autodefesa, dentro do universo estudado, da Av Ex.  

Quanto à forma de abordagem, utilizou-se a pesquisa qualitativa, pois a 

obtenção de dados por documentos e bibliografia, associada à coleta de 

informações por meio de entrevistas e questionários, caracteriza uma investigação 

em que parte da análise gera resultados impregnados de subjetividade (ROCHA, 

2016). 

Relativo ao objetivo geral foi conduzida uma pesquisa descritiva, de modo a 

determinar opiniões e/ou projeções futuras nas respostas obtidas.  

Ademais, a experiência do autor, como piloto de helicóptero integrante da Av 

Ex, ao longo de cinco anos operando em OCCA, especialmente no Rio de Janeiro – 

RJ permitiu consolidar e integrar as informações levantadas, a fim de concluir a 

pesquisa.  

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

Quando se fala de emprego de aeronaves em ambiente urbano, caracterizado 

por certa hostilidade de parte da população, há obras de destaque escritas, tanto 

nacionais quanto internacionais. As primeiras, nacionais, abordam os assuntos 
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relativos à Segurança Pública. As internacionais, por sua vez, destacam algumas 

operações de guerra em país estrangeiro.  

A literatura não é extensa quando se procura tratar sobre o porte e a 

condução de um armamento individual por parte dos tripulantes de uma aeronave 

militar. 

Por outro lado, há uma razoável quantidade de literatura disponível acerca de 

armamentos coletivos instalados nas aeronaves ou emprego dos “caçadores” 

(snipers) embarcados.   

Apesar das fontes bibliográficas e documentais existentes apresentarem 

relatos reais de situações de perigo por que passaram tripulações em áreas 

“vermelhas”, não foi possível encontrar estudos e discussões sobre a necessidade 

do emprego do armamento individual.     

Conforme Gigolotti (2003, p. 33),  

 
“a confusão no combate e o caos fortuito não são solucionados de forma 

improvisada, pois o treinamento e a experiência fazem aflorar da 
inteligência intuitiva a solução para os casos mais intrincados e urgentes” 
(GIGOLOTTI, 2003, p. 33, grifo nosso). 

 

Dessa forma, apesar das dificuldades e deficiências encontradas quanto à 

literatura disponível, a bibliografia serve para assimilar os erros de outrem e elaborar 

possíveis soluções para os problemas atuais.  

Ray S. Leuty, Major do Exército Americano, em sua tese de Mestrado 

apresentada, em 1972, no Forte Leavenworth, EUA, defendera que revólveres e 

pistolas seriam o armamento suficiente para os pilotos de helicóptero. 

Por outro lado, Bowden (2001), William Clan (2001) e Michael Durant (2003) 

abordam, de maneiras ligeiramente distintas entre si, a Operação Serpente Gótica 

(Operation Gothic Serpent), em Mogadíscio, Somália, na qual, em 3 de outubro de 

1993, duas aeronaves Black Hawk do 160º SOAR4 foram abatidas, tendo um dos 

pilotos sido sequestrado pela força oponente. O destaque é que todos citam o 

emprego de armas longas pelas tripulações das aeronaves. 

Vale destacar que essa operação, além de ser extensamente estudada e 

registrada, ganhou maior relevância ao longo desta pesquisa, em razão da 

semelhança de diversos fatores enfrentados pelos soldados americanos com a 

                                                 
4
 Special Operations Aviation Regiment – 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais. 
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realidade encarada pela Av Ex no Rio de Janeiro, quais sejam, o ambiente hostil, a 

dificuldade de análise do inimigo pela presença de civis, vulnerabilidade das 

aeronaves às armas de porte e abatimento no interior de uma área urbana, risco de 

sequestro e confronto dos pilotos com o oponente.   

Mesmo assim, não foram encontradas fontes de doutrina, tais como manuais 

de campanha, norte-americanos e/ou europeus, que abordassem a forma de 

emprego e dotação de armamento das tripulações de helicópteros.  

Márcio Colmerauer (2014), em sua obra Pássaro de Ferro, revela a 

necessidade de se possuir “supremacia aérea pela aviação policial diante do tráfico”. 

Há matérias jornalísticas que embasam a atualidade dos fatos, caracterizando 

a hostilidade dos traficantes, o poderio bélico que as Organizações Criminosas 

(ORCRIM) possuem e, por isso, levam a concluir o risco a que estão sujeitos os 

militares que são enviados para combatê-los. Dentro desse material de imprensa 

cita-se Pedro Dantas (2009) e G1 Rio (2017 e 2019).  

Basto (2003) aborda o emprego da Av Ex em ambiente urbano, elencando 

diversas dificuldades e implicações dessa atuação. Podem-se verificar 

considerações para os helicópteros sobre o terreno, navegação e voo, comando e 

controle e Inteligência, chegando a abordar quanto ao apoio de fogo à operação. 

Destarte, não se observam detalhes quanto ao provimento da segurança individual 

dos tripulantes em uma emergência ou abatimento pela força oponente.   

Os Relatórios Finais de Missão (RFM) após os Grandes Eventos, arquivados 

nas OM Av Ex, caracterizaram a pesquisa documental e serviram de referência 

nacional para o estudo em questão. 

Relevante se faz a Diretriz de Operação Nº 17.001, de 28 de Agosto de 2017, 

que regula, no âmbito do 2º BAvEx, as atividades de apoio da Força de Helicópteros 

(Helcp) às tropas envolvidas na Operação Furacão – RJ.  

Entretanto, não foi possível obter cópias de determinados RFM devido à 

restrição de acesso. A coleta da informação foi realizada no período de 2017 e 2018, 

enquanto o autor ainda integrava o 2º BAvEx.  

As palavras-chave mais utilizadas foram Aviação do Exército, combate 

urbano, Rio de Janeiro, helicópteros, crime organizado, Intervenção Federal, 

armamento, fuzil, segurança individual, aviation urban operations. 

A inclusão de dados ocorreu conforme os seguintes critérios: 

a. Critério de inclusão:  
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- Estudos, publicações e informações relevantes e de fonte confiável sobre o 

emprego de aeronaves em segurança pública ou combate urbano, nacionais ou 

internacionais;  

- Publicações relacionadas à Aviação do Exército; e 

- Relatórios Finais de Missão, do CAvEx, 1º e 2º BAvEx referentes a Grandes 

Eventos e Intervenção Federal, compreendido o período entre 2014 e 2018.  

b. Critério de exclusão:  

- Informação sem fonte confiável; 

- Abordagens com temática de emprego de aeronaves em ações subsidiárias, 

que não relacionadas às ações repressivas em GLO ou de combate; 

- Publicação que trata exclusivamente sobre aeronave de reconhecimento e 

ataque; e 

- Publicações sobre 3º e 4º BAvEx, tendo em vista que essas OM não 

participaram dos Grandes Eventos e missões de GLO no Rio de Janeiro – RJ.  

 

2.2 COLETA DE DADOS 

A fim de integrar a base teórica adquirida na revisão da literatura com a 

experiência fundamental dos especialistas, buscou-se enviar questionários para os 

tripulantes da Av Ex que tenham cumprido missões no Rio de Janeiro, visto que “a 

escolha dos sujeitos de estudo deve ser baseada na procura por indivíduos sociais 

que tenham uma vinculação significativa com o objeto de estudo” (NEVES; 

DOMINGUES, 2007, p. 58).  

Não obstante esse estudo tenha sido restrito ao armamento das EHEG, 

considerou-se, também, enviar os questionários aos tripulantes da aeronave HA-1 

“Fennec”, uma vez que suas opiniões e experiências, provavelmente, não 

comprometeriam o resultado da pesquisa.  

Assim, de um universo composto por 168 pessoas, para atingir um nível de 

confiança de 90%, aceitando um erro amostral de até 10%, seriam necessários no 

mínimo 49 questionários respondidos, conforme cálculo procedido com a ferramenta 

de cálculo de amostra5. Foram recebidos como resposta, 53 questionários 

adequados para análise.  

                                                 
5
 Calculadora de tamanho de amostra. Disponível em:<https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-

size-calculator>. Acesso em: 18 ago 19. 
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Tabela 1 – Universo a ser investigado. Composto pelos tripulantes das Esquadrilhas de Helcp de Emprego Geral 

dos 1º e 2º BAvEx somados aos tripulantes especiais que tenham cumprido missão no Rio de Janeiro 
– RJ. 

 Pilotos Mecânicos de Voo 
TE (Observador, 

SAR, O Lig) 

 
HM-

Pantera 
HM-3 

Cougar 
HM-4 

Jaguar 
HM-1 

Pantera 
HM-3 

Cougar 
HM-4 

Jaguar 
 

1º BAvEx - - 28  - 29 16 

2º BAvEx 26 12 - 25 16  16 

TOTAL 
66 70 32 

168 

Amostra 49 

Fonte: o autor.  
 

Segundo Neves e Domingues, podem servir como “fontes de informação, 

profissionais de notório saber na área de conhecimento em questão que puderem de 

alguma forma, contribuir para o desenvolvimento da pesquisa” (2007, p. 57).  

Dessa forma, foi realizada entrevista com o Major Av Rodrigo A. Fortes, oficial 

de Operações (S-3) do 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação (5º/8º GAv), da Força 

Aérea Brasileira, lotado em Santa Maria – RS. O mesmo é piloto de helicóptero e 

participou de Operações de Cooperação e Coordenação com Agências no Estado 

de São Paulo, em 2018, por ocasião da greve dos caminhoneiros.  

Além disso, realizou-se uma entrevista com um oficial das Forças Especiais 

do Exército Brasileiro, com vasta experiência nas OCCA no Rio de Janeiro – RJ. Por 

questões de sigilo, não puderam ser divulgados o nome desse entrevistado nem 

alguns dados fornecidos, o que não comprometeu o resultado final da nossa 

pesquisa. 

Imperioso destacar que entrevistas a oficiais pilotos dos Grupamentos Aéreos 

das Polícias Militares de São Paulo e Rio de Janeiro seriam de grande valia devido à 

experiência de tais organizações em Segurança Pública. Devido a limitações do 

trabalho e dificuldades de estabelecer contato com tais efetivos, só foi possível 

entrevistar um oficial do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar do Rio de Janeiro 

(GAM/PMERJ). O Maj PM Marcelo Vaz, Subcomandante Operacional do GAM, 

possui experiência de queda em área vermelha, já que era o comandante da 

aeronave abatida por tiros de traficantes, em 2009, sobre o Morro dos Macacos, 

zona norte do Rio de Janeiro-RJ. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 De forma a esclarecer o raciocínio e solucionar o problema, foram abordados 

os conceitos de: Operações de Cooperação e Coordenação com Agências; Garantia 

de Lei e da Ordem e outras ações de OCCA. Somado a isso, foi feita uma breve 

passagem sobre a necessidade de estabelecer regras de engajamento; abordada a 

estrutura das Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral, suas capacidades e 

limitações, enfatizando as possibilidades em ambiente urbano. Por fim, foram 

elencados alguns casos anteriores, nacionais e internacionais, de emprego de 

helicópteros em ambientes hostis comparando-se com a situação de emprego da Av 

Ex na área metropolitana do Rio de Janeiro – RJ.  

 

3.1  OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS 

De acordo com o Manual de Campanha – Operações, 5ª edição, de 2017 

(EB70-MC-10.223), as Operações de Cooperação e Coordenação com Agências 

(OCCA) são aquelas em que o Exército Brasileiro (EB) apoia órgãos ou institiuições, 

sejam elas militares ou civis, governamentais ou não, públicos ou privados e 

nacionais ou internacionais. Essas instituições são conhecidas como agências.  

O emprego do Exército nesse tipo de operação deve ser episódico, limitado 

no espaço e tempo, tendo em vista a limitação da liberdade de ação do comandante 

operativo pela norma legal que autoriza o emprego da tropa (BRASIL, 2017b, p. 3-

14).  

Além disso, as OCCA normalmente ocorrem em situações de não guerra e 

são caracterizadas pelos tipos abaixo: 

 
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, 2017b, p. 3-15, grifo nosso). 

 
As Operações de Não Guerra são definidas no Manual de Operações em 

Ambiente Interagências (EB20-MC-10.201) como,  

 

Operação em que as Forças Armadas, embora fazendo uso do Poder 
Militar, são empregadas em tarefas que não envolvam o combate 
propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais, em que esse poder é 
usado de forma limitada. Podem ocorrer, inclusive, casos nos quais os 
militares não exerçam necessariamente o papel principal (BRASIL, 2013, p. 
107). 
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3.1.1 Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 
 

A Op GLO é uma operação militar de cooperação e coordenação com 

agências (OCCA),  

 
“conduzida de forma episódica, em área previamente estabelecida e por 
tempo limitado. Tem por objetivo a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ocorre nas situações em que 
houver o esgotamento dos instrumentos previstos no Art 144 da 
Constituição ou nas que se presuma ser possível a perturbação da ordem.” 
(BRASIL, 2017b, p. 3-16).  

 

Somado a isso, deve ser realizada no contexto específico da missão 

constitucional da garantia da lei e da ordem, conforme o artigo 142 da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), podendo ser desenvolvida em ambiente rural ou urbano. 

(BRASIL, 2018, p 1-1).  

Os Artigos 142 e 144 da Constituição Federal preveem, respectivamente, a 

missão institucional das FA e os órgãos responsáveis pela Segurança Pública no 

território nacional.  

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem (CF, 1988, grifo nosso). 

 

Apesar da Intervenção Federal no Rio de Janeiro, decretada em 16 de 

fevereiro de 2018, fazer parte do presente estudo, é uma situação que, por outro 

lado, enquadra-se no Inciso III, do artigo 34 da CF de 1988, conforme publicado no 

Diário Oficial da União, de 16/02/18, Edição Extra.  

 
[...]Art. 34 A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto 
para:  
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. [...] (CF, 

1988, grifo nosso) 
 

3.1.2 Outras Ações de Cooperação e Coordenação com Agências 

Algumas operações que couberam ao Exército nos últimos anos são 

enquadradas na classificação de Outras Ações de OCCA, conforme o manual de 

Operações (BRASIL, 2017b, p. 3-18). São elas: 

a) Segurança de grandes eventos e de chefes de estado;  
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b) Garantia da votação e apuração (GVA); e 

c) Patrulha fluvial – fiscalização do cumprimento de leis e regulamentos, 

em águas interiores jurisdicionais brasileiras.  

Assim, o EB se envolveu, nos últimos anos, diretamente na Segurança de 

grandes eventos e chefes de estado, como por exemplo, por ocasião da conferência 

internacional Rio+20 (2012); da Copa das Confederações (2013); da segurança ao 

Papa Francisco, quando da sua visita ao país, em decorrência da Jornada Mundial 

da Juventude (2013); da Copa do Mundo (2014) e dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos (2016).  

Com relação à garantia de votação e apuração (GVA) pode-se citar o 

emprego do EB para garantir a ordem durante o processo eleitoral na cidade do Rio 

de Janeiro, de 30 de setembro a 06 de outubro de 20126.  

Utilizando o quadro de SANTOS (2018, p. 17) como estrutura base, procurou-

se caracterizar o tipo de cada uma dessas missões. 

Quadro 1 – Ocasiões em que as FA foram empregadas em OCCA na região metropolitana do Rio de 

Janeiro – RJ, no período de 2012 a 2018. 
Fonte: o autor.  

                                                 
6
 Houve a atuação também em outros locais, durante as eleições de 2012. No entanto, citou-se 

apenas o espaço geográfico em que se delimitou o presente trabalho.  
 

Ano Nome da Operação Objetivos Tipo 

2012 

Eleições 
Garantir o pleito eleitoral (até os dias 

atuais, quando solicitado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral). 

GVA 

Rio + 20 
Prover a segurança das delegações, 

chefes de estado e governo 
Segurança de 

Grandes Eventos 

2013 

Libra 
Garantir a segurança para a execução 

do 1º leilão do pré-sal do Campo do 
Libra 

GVA 

Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) 

Prover a segurança das atividades 
relativas a JMJ e da visita do Papa 

Francisco  
Segurança de 

Grandes Eventos 
Copa das Confederações Prover a segurança dos jogos da Copa 

das Confederações e Copa do Mundo 2014 Copa do Mundo FIFA 

2014 
e 

2015 
São Francisco I a VII 

Colaborar com a manutenção da ordem 
pública e permitir a implantação de uma 
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) 

no Complexo da Maré 

GLO 

2016 
Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos 
Prover a segurança dos jogos 

Segurança de 
Grandes Eventos 

2017 Carioca 
Preservar a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do 
patrimônio na região metropolitana 

GLO 

2018 Furacão I a XIV 

Realizar operações de Inteligência e de 
GLO, em cooperação com os OSP nos 
níveis federal, estadual e municipal na 
região metropolitana do Rio de Janeiro 

Intervenção 
(juridicamente) 
GLO (atuação) 
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3.1.3 Conclusão Parcial 

Depreende-se que as Forças Armadas podem ser empregadas na Segurança 

Pública, em casos eventuais e excepcionais, quando não for possível restabelecer a 

ordem e a paz social por meio das forças policiais e demais OSP. Em havendo um 

estado de insegurança, as FA são empregadas de maneira temporária até que a 

ordem seja restabelecida.  

Além disso, ainda há a possibilidade de emprego das FA em situações que 

sugiram a incapacidade dos OSP garantirem a segurança total, como nos Grandes 

Eventos e Eleições.  

Dessa forma, observou-se um constante chamamento pelo Estado Brasileiro 

para que as FA assim fossem empregadas, exigindo adaptação de emprego e 

exposição a riscos, podendo afetar a credibilidade da instituição.   

 

3.2 A ESQUADRILHA DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL (EHEG) 

As Instruções Provisórias sobre o Esquadrão de Aviação do Exército (IP 1-20, 

2003) preveem que o Batalhão de Aviação do Exército (BAvEx) seja constituído 

pelos elementos a seguir especificados: 

 
a. Comando e Estado-Maior; 
b. Esquadrilha de Comando e Apoio (ECAp); 
c. Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (EHRA); 
d. 2 (duas) Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral (EHEG); 

e. Esquadrilha de Manutenção e Suprimento de Aeronaves (EMS) (BRASIL, 
2003, p. 2-3, grifo nosso). 

 

 
Figura 1 – Organograma do BAvEx. 
Fonte: IP 1-20 (2003 p. 2-6). 
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Apesar da estrutura padronizada, o 1º Batalhão de Aviação do Exército (1º 

BAvEx) possui uma única EHEG, contando ainda com uma Esquadrilha de 

Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (EHRA) (Figura 2).  

 
Figura 2 – Organograma do 1º BAvEx. 
Fonte: o autor. 

 
Por outro lado, o 2º BAvEx possui duas EHEG e, no entanto, não conta com 

nenhuma EHRA (Figura 3).   

 
Figura 3 – Organograma do 2º BAvEx. 
Fonte: o autor. 
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Ainda consoante as IP 1-20, a Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral 

(EHEG) é o elemento de manobra do BAvEx, subunidade (SU) onde está 

concentrada a capacidade de transporte da unidade. 

A EHEG é constituída pelas seguintes frações:  

(a) Comando; 

(b) Pelotão de Comando e Apoio (Pel C Ap); 

(c) 3 (três) Pelotões de Helicópteros de Emprego Geral (Pel He Emp Ge). 

 
Figura 4 – Organograma da Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral (EHEG) de um Batalhão     

de Aviação do Exército (BAvEx). 
Fonte: IP 1-20 (2003, p. 2-6). 

 
 

3.2.1 Possibilidades e limitações  

O Manual de Campanha Operações Aeromóveis (EB70-MC-10.218) define o 

emprego das Forças-Tarefa Aeromóveis (FT Amv) em OCCA, normalmente, em 

“operações de apoio ao combate e operações de apoio logístico”, destacando-se as 

seguintes atividades (BRASIL, 2017c, p. 3-9): 

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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O Manual de Campanha, a Aviação do Exército nas Operações (EB70-MC-

10.204) prevê as capacidades da Av Ex. Dessas, sobressaem-se em operações 

urbanas, as seguintes:  

 
(...] b) executar tarefas da atividade de Inteligência, Reconhecimento, 
Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA), diuturnamente, antecipando o 
conhecimento, complementando e aumentando a capacidade de atuação e 
a consciência situacional das unidades que atuam nessas áreas; 
c) explorar os efeitos da surpresa no nível tático, atuando sobre o Posto de 
Comando (PC), reservas, instalações logísticas e centros de comando e 
controle (C2) do oponente, obrigando-o a ampliar suas medidas de proteção 
ou a reagir de um modo para o qual não estava preparado; 
d) ampliar a mobilidade das unidades de combate e apoio ao combate 

da F Spf, particularmente das unidades de infantaria do tipo leve, 
posicionando-as no terreno de modo a explorar, com efetividade, as 
oportunidades surgidas no curso das operações;  
f) proporcionar proteção às F Spf, operando isoladamente ou em conjunto 

com outras unidades que atuam na Função de Combate Proteção; 
g) vigiar extensas áreas, proporcionando economia de forças;  

h) atuar na coordenação e no controle das operações terrestres, como meio 
de ligação de comando, plataforma de C2 ou empregando seus meios de 

comunicações embarcados;  
i) participar e apoiar as operações de Forças Especiais;  

j) apoiar a retirada de meios e a evacuação de pessoal militar e/ou civil, em 
situação de guerra e de não guerra; 
k) proporcionar apoio de transporte de feridos e Ev Aem;  
l) proporcionar apoio de transporte aeromóvel logístico em prol da F Spf e 
das U/frações da Av Ex;  
n) operar durante a noite, com ou sem o uso de OVN [...] (BRASIL, 2019, 

p. 2-7, grifo nosso). 

 
Reduzindo o escalão, a EHEG, de acordo com as IP 1-20, possui como 

atribuições relacionadas com OCCA, 

 
(b) realizar operações aeromóveis de combate do tipo assalto aeromóvel, 
incursão aeromóvel, infiltração aeromóvel, exfiltração aeromóvel e, 
excepcionalmente, reconhecimento e segurança aeromóvel; 
(d) realizar operações aeromóveis de apoio ao combate e apoio logístico 

(suprimido); 
(e) assegurar, com limitações, a sua própria defesa e a de suas 

instalações (BRASIL, 2003, grifo nosso). 

 

Para cumpri-las, a SU possui as características de mobilidade, flexibilidade e 

sistema de comunicações amplo e flexível sendo, porém, restrita sua potência de 

fogo (BRASIL, 2003, p. 2-6). 

Visando a segurança fundamental à operação com helicópteros, observa-se 

que as limitações operativas da Av Ex são:  

 
a) relativa dependência das condições meteorológicas;  
b) necessidades específicas referentes à sua logística, tais como o elevado 
consumo de suprimento da Classe III (combustíveis, óleos e lubrificantes) 
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específico de aviação, o custo de obtenção e manutenção do material de 
aviação (equipamentos, sistemas e itens de suprimento) e a capacitação 
específica do capital humano, necessários para sua execução;  
c) vulnerabilidade aos sistemas de defesa antiaérea, às ações de guerra 
eletrônica e ao fogo das armas portáteis, particularmente durante as 

operações de pouso e decolagem; 
 d) dificuldade de recompletamento de material e de pessoal com 

capacitação técnica específica (tripulações, equipes de apoio de solo e 
apoio logístico); e 
 e) possibilidade de fadiga das tripulações, particularmente nas operações 
noturnas (em especial com o uso de OVN) e de duração prolongada 
(BRASIL, 2019, p. 2-8, grifo nosso). 

 

A ressalva relativa à capacitação específica do capital humano, e 

consequente dificuldade de recompletamento de pessoal, associada à 

vulnerabilidade ao fogo das armas portáteis chama a atenção para a necessidade de 

preservar as tripulações e evitar qualquer perda de material ou pessoal 

especializado da aviação.   

 

3.2.2 Conclusão Parcial 

As duas Organizações Militares (OM) operacionais de Aviação do Exército 

que atuaram em OCCA no Rio de Janeiro são os 1º e 2º BAvEx, ambas lotadas em 

Taubaté – SP.  

Entre si, diferem na estrutura e quantidade de Esquadrilhas de Helicópteros 

de Emprego Geral. O 1º BAvEx dispõe de apenas uma EHEG, mobiliada com a 

aeronave HM-4 225M Jaguar, enquanto o 2º BAvEx dispõe de duas esquadrilhas 

desse tipo, sendo uma mobiliada com aeronaves HM-1 Pantera e a outra com HM-3 

Cougar.    

Dentre as capacidades da EHEG possíveis de utilização em ambiente urbano 

estão a execução de atividades de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 

Aquisição de Alvos (IRVA); proporcionar mobilidade às unidades de combate e apoio 

ao combate, incluindo operações de Forças Especiais; proporcionar proteção às 

Forças de Superfície (F Spf); ligação de comando; apoiar a retirada de meios e a 

evacuação de pessoal militar; e operar durante a noite, com ou sem o uso de OVN.  

Das atribuições acima, todas já foram cumpridas por tripulações da Av Ex em 

operações no Rio de Janeiro.   

No entanto, as EHEG possuem algumas limitações, onde se destaca a 

potência de fogo restrita, a qual aliada à vulnerabilidade aos sistemas de defesa 
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antiaérea e ao fogo das armas portáteis compromete o estabelecimento da própria 

defesa.   

Em vista dessa deficiência, torna-se necessário atentar para a proteção dos 

recursos humanos que compõem as SU, visto que possuem capacitação técnica 

específica, demandando longo prazo para recompletamento de pessoal 

(tripulações).  

 

3.3 REGRAS DE ENGAJAMENTO (RE) 

Segundo o manual de Operações em Ambiente Interagências (BRASIL, 2013, 

p. 6-5), “as regras de engajamento devem ser específicas, considerando as 

peculiaridades de cada operação e observando os princípios da proporcionalidade, 

razoabilidade e legalidade”.  

Dentre as prescrições que devem incluir estão: 

 
- definição de procedimentos para a tropa, buscando abranger o maior 
número de situações possíveis; 
- proteção prevista para os integrantes dos vetores (civis e militares) 
envolvidos; 
- preservação da integridade da população local e de bens na A Op/ TO; e 
- consolidação dessas regras, em documento próprio – Anexo ao Plano de 
Coordenação Interagências, com difusão para todos os militares e civis 
envolvidos na operação (BRASIL, 2013, p. 6-5). 

 

Relativo à Aviação, o manual Av Ex nas Operações apenas cita as RE, como 

limitadores do apoio de fogo de aviação. Tal reforço de fogos se refere àquele 

fornecido pelas aeronaves a uma tropa em solo, mas não ao relativo à autoproteção 

da tripulação.  

Para Ramos e Matos (2015, p. 2), as RE definem quando a força pode ser 

usada, seja um conjunto hora-dia, ou um evento desencadeante, como, por 

exemplo, quando uma aeronave for alvo de tiros.  

Além disso, para esses autores, as RE podem definir qual é a quantidade de 

força a usar para reprimir a agressão da tripulação ou de terceiros em solo. “Isso 

pode incluir as ordens de carregamento do armamento, ou seja, o estado de 

prontidão que o armamento deve estar” (RAMOS; MATOS, 2015, p. 5). 

Os escritores supracitados dividem em três categorias o disparo com arma de 

fogo a partir da aeronave em alvo específico, com objetivo de oferecer vantagem 

operacional para a tripulação e para as equipes em solo: Tiro de Entrada, Tiro de 

Contenção e de Defesa. 
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Tiro de Entrada (TE) é o disparo de arma de fogo a partir da aeronave 

visando área descampada livre de habitações e pessoas, em solo 
específico sem capacidade de ricochete de projétil (em para-balas), com o 
intuito de garantir cobertura à aeronave quando da sua entrada no teatro de 
operações. Tem por principal objetivo permitir que a aeronave sobrevoe o 
terreno com maior segurança.  
Tiro de Contenção (TC) é o disparo a partir da aeronave com o fim 

específico de evitar fuga e/ou reação de pessoas fugitivas com presunção 
de capacidade hostil ou ofensiva, sendo executado em solo específico sem 
capacidade de ricochete de projétil (em para-balas) e em terreno livre de 
habitações e pessoas.  
Tiro de Defesa (TD) é o disparo de arma de fogo a partir da aeronave 
contra elementos hostis no terreno, com o objetivo de eliminar 
proporcionalmente a injusta agressão contra a aeronave ou contra terceiros 
em solo (RAMOS; MATOS, 2015, p. 6). 

 

Nessa seara, resta que o tiro mais alinhado com o estudo em pauta é o Tiro 

de Defesa (TD), o qual possui “a particularidade de pouquíssimo tempo para a 

tomada de decisão” e “a falta de precisão para realização de disparo embarcado” 

como fatores que contribuem para o aumento do risco de atingir pessoas inocentes 

que estejam no mesmo teatro de operações. 

Dessa forma, o emprego da Av Ex em OCCA/GLO deve ser pautado pela 

limitação do uso da força e das restrições à população, em virtude do possível dano 

colateral advindo do poder de fogo orgânico ou embarcado, que, em áreas 

habitadas, pode gerar baixas entre civis e consequências negativas para a 

operação.  

A despeito desse risco, o princípio da legítima defesa em favor da vida e da 

integridade física do agente de segurança deve garantir amparo jurídico às 

tripulações que efetuem o “Tiro de Defesa”, caso sofram ataques em situações de 

pouso de emergência.  

 

3.4  AMEAÇAS Á EHEG EM AMBIENTE URBANO E NO RIO DE JANEIRO 

O Exército Brasileiro não abre mão do emprego de suas aeronaves como 

apoio às operações no Rio de Janeiro, em vista do poder de dissuasão que os meios 

aéreos impõem para o sucesso da operação.  

Para Márcio Colmerauer (2014), na obra Pássaro de Ferro, há a necessidade 

de se possuir “supremacia aérea pela aviação policial diante do tráfico”. 

O manual Av Ex nas Op destaca que um “baixo risco às aeronaves” permitiria 

o sobrevoo sobre as forças oponentes, como ferramenta de demonstração de força 

(BRASIL, 2019, p. 3-14).  
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No entanto, a ameaça ao helicóptero engloba todas as ações ativas e 

passivas que a força oponente pode realizar para destruir ou neutralizar uma 

aeronave, empregando, dentre outros,  

 
a) mísseis terra-ar de 3ª e 4ª geração (com destaque para os sistemas 
portáteis);  
b) canhões antiaéreos associados a radares de vigilância terrestre (RVT);  
c) aeronaves remotamente pilotadas (ARP);  
d) armamentos guiados a laser;  
e) mísseis anticarro contra helicópteros;  
f) minas anti-helicóptero (ameaça ao voo desenfiado);  
g) armamentos individuais (voo baixa altura); e  
h) interferência/bloqueio eletromagnético e eletro-óptico nas operações 
(BRASIL, 2019, p. 9-1).   

 

O ambiente urbano, segundo o manual norte-americano FM 1-100, Army 

Aviation Operations, apresenta os seguintes desafios às Unidades de Aviação: 

 

a) Restritas / limitadas zonas de pouso;  
b) Grande número de torres, antenas e fios; 
c) Possibilidade de dano por FOD (Foreign Object Damage)

7
; 

d) Grande concentração de civis; 
e) Possibilidade de dano colateral a propriedades; 
f) Comunicações prejudicadas; e 
g) Alto risco de ser engajado por armamento (ESTADOS UNIDOS, 2001, 
p. II-1, tradução e grifo nossos). 

 

Ao explicar a necessidade de proteger as aeronaves em operação, 

Colmerauer (2014) expõe,  

 
“Até o final dos anos 1980 [...] a simples aproximação da aeronave colocava 
os criminosos em fuga. [...], entretanto, a partir dos anos 1990, as 
quadrilhas passaram a utilizar a experiência de ex-militares. Os helicópteros 
passaram a ser alvejados por traficantes, espalhados pela favela, que 
atiravam do interior dos barracos para dificultar a sua localização.” 
(COLMERAUER, 2014, p.15). 

 

Em vista disso, caso o exame de situação indique a possibilidade de ataques 

às aeronaves, devem ser previstas medidas de proteção à operação aérea, tais 

como explorar, ao máximo, as vantagens do voo com OVN e evitar trajetórias de voo 

previsíveis à baixa altura (BRASIL, 2019, p. 3-15).  

                                                 
7
 Termo conhecido internacionalmente na aviação para designar objetos que possam, após entrar em 

suspensão, atingir uma aeronave.  
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Apesar do voo tático (trajetórias próximas ao solo) furtar-se às vistas e 

ameaças inimigas, as EHEG atuam em ambientes extremamente variados, onde 

essa técnica é, muitas vezes, inaplicável, especialmente em zonas urbanas.  

Assim, Colmerauer (2014, p. 90) salienta que “os helicópteros tornaram-se 

presa fácil” e vários aparelhos tiveram que realizar pousos de emergência a caminho 

da base. 

Para o Aviation Urban Operations – Multiservice and Technical, Tactics and 

Procedures (2001, p. III-2)  

 

[...] as operações urbanas frequentemente ampliam a ameaça à aeronave. 
Artilharia antiaérea leve a média pode ser empregada de locais em solo, 
alto de construções, do interior ou próxima de estruturas protegidas (cujo 
ataque é proibido pelas RE e planos de operações), ou montada em 
veículos civis, fornecendo às tripulações um quadro de ameaças muito 
complexo. Um sistema antiaéreo portátil (MANPADS), de pequeno 
tamanho, leve, capaz de ser rapidamente empregado e facilmente 
escondido, é uma excelente arma para operação próxima ou no topo de 
construções e outras estruturas (ESTADOS UNIDOS, 2001, p. III-2, 
tradução nossa)

8
.  

 

Além disso, as TTP norte-americanas ainda manifestam que todo o pessoal 

militar, incluindo os aviadores, está sujeito à necessidade de resgate em ambiente 

urbano. E acrescenta que, quanto maior a população nativa, maior o risco de 

captura imediata. (ESTADOS UNIDOS, 2001, p. D-1, tradução nossa).  

Desta feita, o ataque ao vetor aéreo, certamente, ocorrerá em ambiente 

urbano, uma vez que o efeito moral e midiático causado pela destruição de uma 

aeronave compromete profundamente o sucesso da missão.  

Mísseis terra-ar de 3ª e 4ª geração (com destaque para os sistemas portáteis) 

foram empregados contra aeronaves de asas rotativas em conflitos onde a guerra 

não era declarada.   

Somado a isso, os Relatórios de Missão Aérea mostram que armamentos 

individuais foram utilizados para efetuar disparos contra helicópteros da Av Ex em 

áreas como o Complexo da Maré e Complexo do Salgueiro, ambos na região 

metropolitana do Rio de Janeiro (DIVOP-SIPAer, 2014). 

                                                 
8 Urban operations often magnify the threat to aircraft. Light to medium antiaircraft artillery (AAA) may 
be employed from ground sites, the tops of buildings, in or near otherwise protected (attack prohibited 
by ROE, operational planning, etc.,) structures, or mounted on civilian vehicles, thus providing 
aircrews with a very complex threat picture. A man-portable air defense system (MANPADS), with its 
small size, light weight, rapid engagement capability, and ease of concealment, is an excellent 
weapon for operating in close proximity to or on top of buildings and other structures. (Aviation Urban 
Operations – Multiservice procedures and TTP, 2001, p. III-2). 
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Assim, Ramos (2008 apud SILVA, 2018, p.34) observa que algumas medidas 

devem ser adotadas ao operar neste tipo de ambiente, tais como “uso de blindagem; 

tripulantes com armamento individual e colete balístico; evitar sobrevoo abaixo de 

150 Ft”.  

Bowden (2001), em sua obra Falcão Negro em Perigo, trata a respeito da 

Operação Gothic Serpent, em Mogadíscio, capital da Somália, na qual, em 3 de 

outubro de 1993, duas aeronaves Black Hawk do 160º SOAR9 foram abatidas, tendo 

um dos pilotos sido sequestrado pelas forças adversas.  

Este piloto, Michael Durant, no livro In The Company of Heroes (2003), mostra 

já consolidado o procedimento de uso do armamento com maior poder de fogo para 

a defesa dos pilotos, visto que, ao embarcar em seu Black Hawk, conduzia uma 

submetralhadora H&K MP5, de fabricação alemã. 

 
Figura 5 – Sumetralhadora H&K MP5 com coronha estendida (esquerda) e rebatida (direita). 
Fonte: Sítios mundodasarmas.com e armasdefogo.wordpress.com. 

 

Conforme Andrade (2015), por volta das 16h40, horário local, um explosivo foi 

disparado de um RPG-7 e atingiu o helicóptero que Durant pilotava. O explosivo 

removeu o rotor de cauda da aeronave, fazendo-a descer em espiral e cair nas ruas 

da cidade. 

Na mesma matéria, o escritor expõe nitidamente a necessidade de se portar 

um armamento para proteção própria, 

 
Após a queda, seu copiloto e dois chefes de tripulação

10
 ficaram 

gravemente feridos. O único time de resgate imediato consistia nos snipers 
da Força Delta, Randy Shughart e Gary Gordon. Imediatamente após a 
chegada dos snipers, um incrível tiroteio começou ao redor do helicóptero 
caído. Durant, como piloto, portava uma MP5K como arma de defesa 
pessoal (ANDRADE, 2015). 

 

                                                 
9
 Special Operations Aviation Regiment – 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais 

10 Chefe de Tripulação é o nome dado ao militar responsável pela organização da cabine à 
retaguarda dos pilotos. Na Aviação do Exército Brasileiro, esse encargo pertence aos Mecânicos de 
Voo. 
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Com isso, por mais que estivessem feridos, os pilotos ainda tinham condição 

de combater, fazendo-se mais necessário, ainda, tal era a hostilidade do ambiente 

onde estavam.  

No documentário Ambush in Mogadishu, de 2001, um militar entrevistado 

observou uma aeronave MH-6 Little Bird pousar para efetuar o resgate da primeira 

tripulação abatida. Segundo o relator,  

 
[...] o copiloto desceu e pegou um dos caras e o jogou no piso da aeronave. 
Enquanto isso, o helicóptero balançava, ele [o piloto] segurava firme a 
aeronave e, com a outra mão, a arma fora da janela, atirava na multidão 
(CRAN, 2001). 

 

Este relato torna perceptível que, em outros países, não se cogita a 

possibilidade de pilotos militares operarem desprovidos de um armamento com 

maior poder de fogo para defesa própria. 

O Major do Exército Americano Ray S. Leuty, em sua tese de Mestrado 

apresentada em 1972, no Forte Leavenworth, EUA, previu que revólveres e pistolas 

eram o armamento suficiente para os pilotos de helicóptero. No entanto, 21 anos 

mais tarde, na Somália, viu-se que os pilotos norte-americanos, não entraram na 

área de operações apenas com armas curtas. “Como o armamento apresentou 

panes, talvez devido à própria queda, um dos operadores Delta entregou a Durant 

uma CAR-15, de calibre 5,56x45mm” (ANDRADE, 2015).  

Para Bowden (2001), no momento da queda da primeira aeronave,  

 
“não houve tempo suficiente para considerarem todas as implicações 
daquele acidente, mas o sentimento de desespero que se apossou dos 
oficiais observando a tela foi muito além da preocupação com o destino 
imediato dos homens a bordo. [.] Perderam a iniciativa” (BOWDEN, 2002, p. 
108).  

 
Nota-se que o Gen Garrison, Comandante (Cmt) da Força-Tarefa (FT) 

Ranger, tivera comprometido, além da vida dos pilotos, os princípios da surpresa e 

da massa, implicando diretamente no desenrolar de toda a operação. Isso 

consubstancia o efeito negativo dos ataques às aeronaves e seu efeito moral e 

midiático ficou comprovado, dias depois, quando a rede de jornalismo norte-

americana CNN noticiou a operação, transmitindo imagens de militares mortos 

sendo carregados com descaso por somalianos, como troféus de batalha (CRAN, 

2001).   
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Trazendo à realidade brasileira, a queda de um helicóptero da Polícia Militar 

do Rio de Janeiro (PMERJ), em uma operação no Morro dos Macacos, zona norte 

da cidade, define a atualidade dos riscos. Na tarde de 16 de outubro de 2009, após 

ter sua aeronave atingida por muitos tiros, o piloto de um helicóptero Fennec da 

PMERJ conseguiu pousar e sair com vida. Dois tripulantes morreram. O piloto, já em 

solo, foi alvo dos criminosos, que passaram a disparar na direção do local de pouso 

(DANTAS, 2009). 

Esse piloto, o Maj PM Marcelo Vaz, do Grupo Aeromóvel da PMERJ 

(GAM/PMERJ), em entrevista para a presente pesquisa, confirmou que “a aeronave 

foi atingida por vários DAFs11, tendo como consequência fogo proveniente no 

reservatório de QAV12, pouso de emergência em um campo de futebol no bairro 

Sampaio, próximo ao Méier”. Nessa ocasião, o Maj PM Vaz era o comandante da 

aeronave e sua tripulação portava 1 (um) fuzil FAL 7,62mm, 1 (um) PáraFal 7,62mm, 

2 (dois) fuzis de 5,56mm e pistolas de calibre .40.   

Afora o exposto, acrescenta-se o caso do helicóptero da Polícia Civil do Rio 

de Janeiro atingido quando sobrevoava o Complexo da Maré, no dia 28 de fevereiro 

de 2018 e foi obrigado a pousar em emergência na comunidade de Nova Holanda, 

no interior da Maré. A fuselagem foi perfurada e atingiu uma mangueira de 

combustível, obrigando o pouso devido ao risco de incêndio (BRIGGS, 2018).  

Dos Relatórios Finais de Missão (RFM), Ordens de Operações (O Op) e 

Briefings (Brf) expedidos no âmbito da Av Ex e analisados acerca do assunto, 

relevante se faz a Diretriz de Operação Nº 17.001, de 28 de Agosto de 17, que 

regula, no âmbito do 2º BAvEx, as atividades de apoio da Força de Helicópteros 

(Helcp) às tropas envolvidas na Operação Furacão – RJ.  

Nesse documento, há a determinação de condução de 1 (uma) pistola com 2 

(dois) carregadores, apenas13, por militar. Além disso, ordena que a tripulação 

transporte 1 (uma) Metralhadora (Mtr) MAG com 250 (duzentas e cinquenta) 

munições e o material necessário à operação da mesma.  

Vale a ressalva do seguinte trecho exposto ao final da Diretriz supracitada, 

 
[...] o armamento aéreo das aeronaves poderá ser utilizado, em caso 

extremo, em operação de GLO. A impossibilidade de garantir tiro 

                                                 
11

 DAF – Disparo de Arma de Fogo 
12

 QAV – Querosene de Aviação.  
13

 Grifo nosso.  
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seletivo/preciso com esse armamento, assim como o seu elevado potencial 
de dano colateral pode inviabilizar o seu uso (2017a, p. 4, grifo nosso).  

 

Essa determinação foi confirmada com as respostas obtidas nos 

questionários.  

 
Gráfico 1 - Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, quanto à condução e tipo de 

armamento individual para as missões no Rio de Janeiro.  
Fonte: o autor. 

 

Quando interrogados se nas operações em território carioca havia o 

transporte de algum tipo de armamento, 100% dos respondentes disseram conduzir 

pistola. Apenas 48,2% afirmaram já ter levado um fuzil embracado na aeronave. E 

33,9% já levaram a metralhadora MAG, provavelmente os mecânicos de voo, já que 

são responsáveis pela sua operação. Vale destacar que ninguém conduziu um fuzil 

5,56mm. Isso decorre de um fator principal: a Av Ex não possui, em seu inventário, 

fuzis desse calibre, apesar da melhor adequação ao ambiente confinado, como o de 

uma aeronave (VICENTE, 2017). 

A partir deste resultado, observa-se que as tripulações seguiram a 

determinação escrita naquela Diretriz.  

Neste questionamento, foi aberto um espaço para “outro” armamento, que 

talvez poderia ter sido conduzido, no qual se destacaram alguns comentários: 

a) “Após algum tempo do início da operação de pacificação no RJ, em 

2018, quando disparos passaram muito próximos de uma aeronave e outra foi 

alvejada, passamos a utilizar o fuzil a bordo, para caso fosse necessário um pouso 

de emergência em área hostil”.  

b) “A utilização de fuzil foi apenas durante a intervenção no ano de 2018.” 
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c) “O Fuzil 7,62 mm não foi conduzido costumeiramente, mas esteve de 

posse do MV em algumas circunstâncias.” 

Essas afirmações corroboram a deficiência de um Procedimento Operacional 

Padrão (POP) ou uma Norma Geral de Ação (NGA) estabelecidos nos 1º e 2º 

BAvEx. No entanto, não é deficiência exclusiva do Exército.  

A fim de levantar a existência de documentos padronizadores da posse de um 

fuzil para cada tripulante, foi entrevistado o Maj Rodrigo A. Fortes, Oficial de 

Operações (S-3) do 5º/8º Grupo de Aviação (GAv), da Força Aérea Brasileira (FAB), 

lotado em Santa Maria – RS. Esse oficial é piloto da aeronave Black Hawk e voou na 

Grande São Paulo por ocasião da Operação São Cristóvão (greve dos 

caminhoneiros), em maio de 2018. Ao ser questionado sobre a padronização do 

procedimento de condução de um armamento para a segurança mínima da 

tripulação, afirmou que é uma prática comum na sua unidade, mas que depende do 

Cmt da OM e das tripulações, sem, no entanto, estar estabelecido em Normas 

Gerais de Ação ou documentos oficiais escritos pela Força Aérea.  

Por outro lado, o Maj PM Vaz, do GAM/PMERJ, quando inquirido sobre a 

pauta, afirmou que a sua Unidade possui um POP estabelecido, mas que, no 

entanto, os pilotos não conduzem fuzil, tendo em vista que os tripulantes especiais 

(TE), à retaguarda, embarcam portando esse tipo de armamento. 

Nota-se, assim, uma diferença de atuação, já que os Mecânicos de voo das 

EHEG não adotam procedimento similar aos TE do GAM/PMERJ.  

Visando dirimir a necessidade de poder de fogo, observou-se em briefing, 

ministrado para a equipe que realizaria revezamento no Rio de Janeiro, no período 

de 21 a 28 de maio de 2018, ordem para que apenas os elementos de busca e 

salvamento (SAR) conduzissem fuzil. Para as tripulações, havia a determinação de 

conduzirem tão somente o colete balístico14. 

Sentiu-se a necessidade, com isso, de investigar a percepção da amostra 

quanto ao grau de ameaça dos APOP ao voo, do que resultaram 27% dos 

entrevistados relatando já ter sofrido fogos das Organizações Criminosas (OrCrim) 

durante as missões de OCCA, conforme o Gráfico 2.  

 

                                                 
14

 Briefing ministrado no auditório do 2º BAvEx em 18 de maio de 2019. Uma cópia da apresentação 
em slides desse briefing se encontra com o autor.  
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Gráfico 2 - Avaliação da amostra quanto à DAF que alvejaram as aeronaves em OCCA no Rio de 

Janeiro - RJ.  
Fonte: o autor. 

 

Assim, a existência permanente das forças oponentes ou agentes 

perturbadores da ordem pública (APOP) não foi capaz de provocar determinações 

sobre armamento e Técnicas, Táticas e Procedimentos em solo (TTP). O que se 

encontrou foram observações que elencam apenas necessidades técnicas de 

pilotagem, em favor da Segurança do Voo especificamente, tais como o voo por 

instrumentos (IFR).  

Alguns respondentes ao final dos questionários merecem destaque, devido às 

discrepâncias de percepção:  

a) “Numa situação de emergência onde a aeronave tenha que fazer um 

pouso forçado, provavelmente visando dirimir o efeito colateral à população, a 

tripulação fará um pouso brusco, o que me faz pensar não estará em condições 

físicas de empregar o armamento. Assim, esse agravaria mais a situação”. 

b) “Acredito que proteções blindadas para a aeronave são mais efetivas 

que a condução de um fuzil a bordo. Em uma situação de pouso de emergência não 

imagino a população local em situação tão hostil a ponto de ser necessário o 

emprego do fuzil”.  

c) “No Rio de Janeiro, onde o APOP é de alta periculosidade, faz-se 

necessário um armamento compatível com a ameaça. Afora isso, a geografia e a 

desorganização urbanas das comunidades dominadas por facções ou milícias, 

deixam a tripulação em desvantagem operacional”.   
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Apesar dos dois comentários iniciais, no relatório elaborado pela equipe do 1º 

BAvEx, no período de 11 a 18 Jun 18, vê-se que: 

 

 [...] Durante os voos realizados pelo HM-4 Jaguar nas comunidades da 
cidade do Rio de Janeiro, não havia tropa em terra realizando o 
patrulhamento terrestre e/ou alguma operação. Fato esse que contribui para 
deixar a aeronave vulnerável a tiros de armas portáteis realizados por 

elementos cobertos e abrigados dentro dessas localidades uma vez que o 
APOP sabe que provavelmente não será identificado ou tão pouco haverá 
uma resposta a essa agressão (BRASIL, 2018, p. 6). 

 

O RFM 10 (p. 4), do 2º Bavex, do mesmo período, emitido em 19 de junho 

2018, relata que nas comunidades de Bateau Mouche e Barão, próximos à Praça 

Seca, zona oeste, não há pontos seguros para pouso e desembarque de tropa.  

Quando submetida à amostra uma avaliação sobre a relevância da posse de 

armamento individual visando prover a segurança da tripulação e da aeronave em 

uma emergência, obtiveram-se os resultados da tabela abaixo: 

 
Tabela 2 – Avaliação da amostra quanto à relevância da posse de Armamento individual para a 

autoproteção em uma emergência 

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

EXTREMAMENTE NECESSÁRIO 52 92,9% 
MUITO NECESSÁRIO 1 1,8% 
NECESSÁRIO 3 5,4% 
POUCO NECESSÁRIO  0 0 
DESNECESSÁRIO 0 0 
TOTAL 56 100,0% 

.Fonte: o autor.    

 

Dessa forma, é unânime na amostra estudada o entendimento que as 

tripulações não cumprem missões desarmadas.  

No entanto, a questão ainda a ser debatida é qual armamento conduzir.  

A amostra foi exposta à afirmação “a pistola é adequada e suficiente para 

prover a segurança individual e da tripulação em situações de Não Guerra”, podendo 

as respostas variar entre a discordância plena (grau 1) até a concordância plena 

(grau 5). Observou-se que a maior parte da amostra discorda (graus 1 e 2). 

  

 



30 

 

Tabela 3 – Avaliação da amostra quanto à suficiência da pistola em situação de Não Guerra.                     

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

CONCORDO PLENAMENTE 5 8,9% 
CONCORDO PARCIALMENTE 4 7,1% 
NÃO CONCORDO, NEM DISCORDO 17 30,4% 
DISCORDO PARCIALMENTE  16 28,6% 
DISCORDO PLENAMENTE 14 25% 
TOTAL 56 100,0% 

Fonte: o autor.    
 

Concomitantemente, quando abordada a percepção quanto à necessidade do 

fuzil, as respostas obtidas foram as da tabela 4.  

 Comparando as tabelas 3 e 4, nota-se que as tripulações consideram a 

pistola insuficiente, assim como sugerem a utilização de um fuzil como armamento 

para defesa pessoal, em especial, se tratando de ambiente como o Rio de Janeiro – 

RJ, devido às ameaças dos APOP locais.  

 
Tabela 4 – Avaliação da amostra quanto à relevância do fuzil para garantir a autoproteção em uma 

emergência, como em um pouso em zona hostil na cidade do Rio de Janeiro – RJ.  

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

5 - EXTREMAMENTE NECESSÁRIO 47 83,9% 
4 - MUITO NECESSÁRIO 3 5,4% 
3 - NECESSÁRIO 5 8,9% 
2 - POUCO NECESSÁRIO  0 0 
1 - DESNECESSÁRIO 1 1,8% 
TOTAL 56 100,0% 

Fonte: o autor.    
 

 Destacaram-se comentários comparando o poder de fogo dos traficantes 

frente à pistola.  

Concluiu-se que a pistola é adequada para operação em outras regiões do 

país. No entanto, tendo em vista o grau de violência vivido na capital carioca, dever-

se-ia utilizar o fuzil, sob risco de não conseguir intimidar um grupo de bandidos em 

uma situação de engajamento no interior de uma favela.  

A despeito dessa ameaça, notou-se queda na consciência situacional por 

parte das tripulações à medida que as missões foram tomando um vulto mais 
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administrativo que operacional. Isso se deu, principalmente, no segundo semestre 

de 2018, quando já havia uma sensação de fim de missão15.  

Por fim, quando postos diante do questionamento se o treinamento de tiro 

previsto nas IGTAEx16 (TAT, TIA) e proporcionado pela rotina de sua OM garante 

adestramento suficiente para a execução de disparos em ambiente urbano, 95,2% 

afirmaram ser insuficiente.  

Em comparação, um oficial operador de Forças Especiais (FE) do EB, foi 

entrevistado e este militar relatou que, em operação conjunta com a FAB sobre a 

favela da Rocinha, a tripulação de um H-36 Caracal (igual ao HM-4 Jaguar do EB) 

portava tanto fuzil quanto metralhadora. Isso, aparentemente, deveria transmitir uma 

sensação de segurança, como foi destacado anteriormente. No entanto, observou 

que os mecânicos de voo demonstravam nervosismo e ansiedade, não só pelo alto 

risco da missão, mas também pelo despreparo para operar o armamento, 

corroborando a insuficiência das instruções de tiro e manuseio.  

Fica clara essa percepção no espaço aberto para “sugestões e outras 

observações”, ao final do questionário, onde se destacaram, com maior número de 

repetições, as relativas ao treinamento.  

 
Tabela 5 – Considerações da Amostra quando aberto espaço para sugestões e opiniões acerca do 

tema.  

Justificativas 
 

Opinião 
CONSIDERAÇÕES DA AMOSTRA Repetições 

Se desejar, 
acrescente suas 
opiniões a respeito 
do tema 

1) A forma e o local de condução do fuzil não era propício – 
no piso da anv, ao lado ou atrás dos bancos sempre soltos.  

1 

2) Necessidade de blindagem adequada. 2 

3) O treinamento das IGTAEx é bom, porém devido a rotina 

da OM e de outros fatores não é realizado. 
1 

4) Necessidade de realização de Módulos de Tiro com Fuzil, 
adaptando-se às situações de emprego, seja dentro da 
cabine ou após o abandono da aeronave 
Pistas de tiro prático defensivo (Fz e Pst); 
Tiro de ação reflexa; 
Tiro em ambiente confinado.  

10 

5) Emprego de Armamento menor com potencial de fogo 

similar – submetralhadora ou Fuzil 5.56mm (IA2) 
Facilitar a adaptação de suporte.  

5 

6) Risco de danos colaterais  3  

Fonte: o autor.    

 

                                                 
15 Relatórios Finais de Missão Aérea: Operação Furacão – RJ. 31 Jan a 03 Set 18. 1º e 2º BAvEx. 
Taubaté, SP, 2018. 
16

 Instruções Gerais de Tiro com o Armamento do Exército – IGTAEx. 
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Assim, depreende-se que a posse, por si só do armamento, qualquer que 

seja, não potencializa a sensação de segurança. Se as tripulações não estiverem 

suficientemente adaptadas e adestradas ao armamento, poderá, no sentido inverso, 

prejudicar o cumprimento da missão, configurando uma carga de trabalho à qual o 

operador não se sente à vontade.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho atendeu ao objetivo de estudar a utilização do armamento de 

dotação das tripulações das Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral da Av 

Ex e sua eventual necessidade de mudança em Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências no Rio de Janeiro – RJ, respondendo ao problema 

proposto.  

A pesquisa foi desenvolvida com a intenção de solucionar o seguinte 

problema: “Em que medida o armamento empregado pelas tripulações das 

Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral contribui para a autodefesa e 

segurança da aeronave nas Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências (OCCA) no Rio de Janeiro”? 

A revisão de literatura possibilitou apresentar alguns conceitos de Operações 

de Coordenação e Cooperação com Agências; citar as possibilidades e limitações 

da Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral e perceber as condições de 

emprego dessa subunidade em ambiente urbano; verificar o estabelecimento das 

Regras de Engajamento a serem cumpridas pela tropa em operações GLO; e 

apresentar e comparar a realidade carioca com casos anteriores, dentro e fora do 

país, onde houve o emprego de helicópteros em ambiente urbano e se fez 

necessário o emprego do armamento pelos tripulantes. 

Por meio dos questionários e das entrevistas, pôde-se verificar que existe 

unicamente o hábito, inerente ao militar, de conduzir um armamento. Todos os 

aeronavegantes conduzem pistola, o que não acontece com relação ao fuzil. Apesar 

de ter havido algumas determinações durante os períodos de missão, ainda assim, a 

consciência situacional tendeu à queda e retomou-se apenas a condução da pistola.  

Além disso, concluiu-se que a principal razão da recusa ao fuzil não é a 

inexistência da ameaça, mas a falta de adestramento admitida por grande parte da 

amostra investigada.  

Foi possível verificar que as missões do tipo OCCA/GLO, no Brasil, 
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continuarão acontecendo e, inevitavelmente, a Força Terrestre estará empenhada. 

A ousadia e a melhoria dos armamentos utilizados pelo crime organizado 

farão com que os confrontos sejam cada vez mais frequentes, exigindo que a 

doutrina militar, para esse ambiente operacional, seja constantemente aperfeiçoada.  

Em um tempo onde os criminosos atacam as forças do Estado, as Unidades 

aéreas devem se preparar para atuar em prol da força de superfície e, ainda, 

defender-se, minimizando as perdas humanas e materiais.  

Conforme Cinelli,  

 
“O juramento que os agentes fazem envolve proteger vidas humanas a todo 
custo, mas eles não podem sublimar seu instinto de autodefesa e de 
preservação da própria vida ao serem recepcionados com projéteis de fuzil 
7,62mm na sua direção, pois isso nada tem a ver com o agir humanitário” 
(CINELLI, 2018). 

 
O transporte do armamento, a adoção e o adestramento do tiro não 

significam, necessariamente, que disparos serão realizados indiscriminadamente 

durantes as operações aéreas, mas sim permitirão que a tripulação esteja em 

condições de enfrentar uma ameaça presente.  

Dessa forma, espera-se que o presente trabalho sirva de subsídio para a 

elaboração do capítulo de Operações em Ambiente Urbano, que ainda não consta 

dos manuais de Aviação do Exército, implementando abordagens quanto à 

autoproteção individual. 

Deseja-se, ainda, estimular estudos que averiguem qual fuzil, 

submetralhadora ou carabina, existente no mercado, é o mais adequado ao espaço 

disponível nas cabines e à necessidade das tripulações.   

A fim de dirimir temporariamente essa falta e desenvolver a mentalidade, 

sugere-se, como solução prática, a adoção, desde já, da cautela do fuzil por todos 

os militares, independentemente da função, incluindo-o nos check lists dos 

comandantes de aeronave, para ser conferido antes do embarque. Faz-se 

necessário que os comandantes em todos os níveis fiscalizem tal procedimento, pois 

de nada adiantará a aquisição de outro tipo de armamento, enquanto tal conduta 

esteja débil na cultura organizacional da OM.  

Além do mais, propor que os oficiais de logística (S-4) das Unidades Aéreas 

iniciem tratativas junto ao Comando de Operações Especiais (COpEsp), para, de 

forma experimental, testar os módulos de tiro executados pelos Destacamentos de 

Operações Especiais ou, até mesmo, pistas de tiro de ação reflexa e 
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desengajamento em ambiente urbano. Assim, terão condições de estudar quais 

módulos aplicar ao pessoal de aviação, a fim de reduzir a sensação de despreparo 

citada pelos militares participantes da pesquisa.   

E, por fim, estabelecer contato junto ao Depósito Central de Munições 

(DCMun), localizado em Paracambi-RJ, a fim de levantar a disponibilidade de 

munição possível de utilizar para tais treinamentos, uma vez que a Av Ex é uma das 

Forças de Emprego Estratégico (FEE) do Exército Brasileiro e necessita manter seu 

adestramento o ano todo.   
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