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RESUMO 
O emprego constante da Aviação do Exército em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, em 
ambiente urbano, particularmente no período noturno, demanda revisão constante da forma de operar, 
valendo-se das capacidades dos óculos de visão noturna como meio de dissimulação tática. O trabalho 
identificou os aspectos doutrinários, de ensino e de adestramento, que envolvem o emprego deste 
valioso equipamento, buscando-se uma sintonia eficaz entre o aproveitamento da máxima 
operacionalidade desse vetor de combate e a manutenção dos padrões técnicos necessários para o 
gerenciamento do risco que o envolve. Como forma de corroborar com uma melhor abordagem do 
tema, a coleta de dados desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica, três entrevistas e um 
questionário, apresentando as impressões pessoais das tripulações, integrantes dos Batalhões de 
Aviação do Exército, que possuem experiência neste tipo de operação. O resultado obtido pretende ser 
útil para propor novas padronizações às tropas do Comando de Aviação do Exército, contribuindo para 
o desenvolvimento de sua forma de operar nas condições apresentadas, em proveito da Força 
Terrestre. 
Palavras-chave: Óculos de Visão Noturna. Aviação do Exército. Dissimulação Tática. Operações 
Urbanas. 
 
ABSTRACT 
The constant use of Brazilian Army Aviation in Law and Order Guarantee Operations, in the urban area, 
particularly at night, requires constant review, taking advantage of the capabilities of night vision goggles 
as a tool of tactical concealment. This paper identified the doctrinal, teaching and training aspects, that 
involve the use of this valuable equipment, seeking an effective harmony between the maximum 
operationality of this combat vector and the maintenance of the technical standards necessary for the 
risk management that surrounds it. As a way of corroborating a better approach to the subject, data 
collection was developed through bibliographic research, three interviews and a questionnaire, 
presenting the personal impressions of the crews, members of the Brazilian Army Aviation Battalions, 
who have experience in this type of operation. The result obtained is intended to be useful to propose 
new standardizations to the Army Aviation Command troops, contributing to the development of their 
way of operating under the conditions presented, for the benefit of its Ground Force. 
Keywords: Nightvision goggles. Army Aviation. Tactical concealment. Urban Operations. 
  

 
1 Capitão da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2010. 
2 Capitão da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2008. Pós-graduado em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO) em 2017. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre tantas inovações que o combate moderno trouxe como requisitos 

básicos para o sucesso na área de operações, em especial com emprego de 

helicópteros, a capacidade de operar em condições precárias de luminosidade, com 

assistência de equipamentos modernos, tem se apresentado como essencial, sendo 

capaz de conduzir uma força a uma posição vantajosa sobre outra. 

 

O voo noturno assistido por avanços tecnológicos que possibilitam um 
aumento da capacidade de visão noturna dos tripulantes tem assumido um 
papel cada vez mais importante no contexto das operações aéreas (...), onde 
têm possibilitado que Forças Militares façam frente às ameaças ao longo das 
24 horas do dia (GAMBARONI, 2004, Prefácio). 
 

Dessa forma, o correto emprego de meios tecnológicos, que permitam a um 

vetor da Força Terrestre (F Ter) ser empregado em ambiente noturno, deve ser alvo 

de exploração constante, de forma que o referido vetor revise constantemente sua 

aplicação. 

Focando numa força de inegável valor estratégico do Exército Brasileiro (EB), 

a Aviação do Exército (Av Ex) deve estar plenamente capacitada a atender as 

expectativas da Força em operações militares, em particular em Operações Urbanas 

(Op Urb). Estas têm demandado dispendiosa distribuição de meios, especificamente 

em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), em território nacional, na 

situação de não-guerra. 

Segundo BRASIL (2017a), a situação de não-guerra é um conceito aplicado à 

“situação na qual o poder militar é empregado de forma limitada, no âmbito interno e 

externo, sem que envolva o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias 

especiais.” 

Em operações decorridas no período noturno, o voo com Óculos de Visão 

Noturna (OVN) trouxe à Av Ex grande ganho operacional às missões desempenhadas 

por suas tripulações, no que se refere à dissimulação tática em operações noturnas, 

nas diversas aeronaves (Anv) de asas rotativas que dispomos nas Unidades Aéreas. 

Conforme previsto em manual de campanha do Exército Brasileiro, “(...) 

dissimulação tática (...) é o conjunto de medidas e ações que procuram iludir o inimigo 

a respeito de determinada situação e/ou planos táticos com o propósito de conduzi-lo 

a reagir de modo vantajoso para nossa manobra” (BRASIL, 2004, p. 2 – 2). 
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O ganho de operacionalidade resultante de uma nova capacidade adquirida 

pela F Ter, em contrapartida, demanda cuidados especiais, destacando-se: avaliar se 

os detalhes dessa capacidade são semelhantes ou superiores às forças a serem 

enfrentadas, em nossas hipóteses de emprego; formar e manter adestrados 

especialistas no emprego e manutenção desses materiais; desenvolver e aprimorar 

constantemente a doutrina de emprego dessa capacidade; e criar e fiscalizar 

premissas básicas de segurança aplicadas à técnica de emprego do material em 

operações. 

O EB, tendo a sua aviação como força estratégica de emprego em todo o 

território nacional, empregou-a constantemente, nos últimos anos, em Op GLO, em 

diversas situações. 

Normalmente, nesse tipo de operação, a Av Ex faz valer sua capacidade de 

operar sob regras de voo visuais (VFR), em período noturno, fora de aeródromo ou 

outras zonas de controle. 

Extraindo-se o conceito de zona de controle da legislação aeronáutica que 

abarca as regras do ar, temos que é “espaço aéreo controlado que se estende do solo 

até um limite superior especificado” (BRASIL, 2016, p. 21). 

De forma a traduzir a importância do emprego do OVN quanto à sua 

abrangência de operar em todo o território nacional, faz-se necessário ressaltar que, 

de acordo com BRASIL (2014ª), a não utilização desse equipamento, em voo sob 

VFR, limitaria sobremaneira os locais permitidos para operações de pouso e 

decolagem, o que impactaria na falta de apoio aéreo às operações militares. 

O emprego de meios aéreos, para que sejam capazes de apoiarem operações 

em todo o Brasil, não deve limitar-se a estruturas já existentes. Na realidade, a 

capacidade de operar a partir de qualquer ponto traz flexibilidade ao emprego do vetor 

áereo, não sendo, assim, dependentes de aeródromos controlados e homologados 

para o Voo Visual Noturno (VVN). 

De acordo com a legislação aeronáutica brasileira, conceitua-se como 

aeródromo a “área definida de terra ou de água (que inclui todas suas edificações, 

instalações e equipamentos) destinada total ou parcialmente à chegada, partida e 

movimentação de aeronaves na superfície” (BRASIL, 2016, p. 10). 

A fim de facilitar a compreensão dos requisitos para operações de pouso e 

decolagem convencional em aeródromos, no período noturno, segue extrato de 
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legislação aeronáutica específica para helicópteros, sem os quais não é permitida a 

operação sem o OVN. 

 

3.4.2 PERÍODO NOTURNO 
(...) 
c) os aeródromos ou helipontos de partida, destino e alternativa deverão 
dispor de: - balizamento luminoso das pistas ou áreas de pouso em 
funcionamento; - farol de aeródromo ou farol de heliponto em funcionamento; 
- indicador de direção de vento iluminado ou órgão ATS em operação 
(BRASIL, 2014a, p. 13 e 14). 

 

O estudo das peculiaridades de cada situação em que a Av Ex foi empregada 

é determinante para avaliar, no conjunto, se sua capacidade de empregar o OVN, no 

tipo de ambiente apresentado, é adequado ou se necessita de aprimoramentos. 

Da mesma forma, as situações de não-guerra, com suas especifidades, 

demandam das tripulações que empregam o OVN cuidados diretos com a segurança 

técnica e tática de seu efetivo e material, para bem cumprir suas missões. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O objeto de estudo deste trabalho seguirá ao encontro do proposto pela F Ter, 

ao tratar da possibilidade das tripulações da Av Ex empregarem o OVN, em Amb Urb, 

no período noturno, como uma capacidade a ser desenvolvida. 

 

Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para 
que possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um 
conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis 
que formam o acrônimo DOAMEPI: doutrina, organização (e/ou processos), 
adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura (BRASIL, 2014c, 
p. 3 – 3). 

 

Do exposto, cabe questionar: o emprego do OVN pelos Batalhões de Aviação 

do Exército (B Av Ex) está atingindo nível de operacionalidade efetivo, em sua 

capacidade de prover a dissimulação tática em operações de ambiente urbano? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de verificar se as técnicas de emprego do OVN pelos B Av Ex, em 

ambiente urbanos, são satisfatórias em relação às determinações que a F Ter exigem 
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do sistema Av Ex, o presente estudo pretende relacionar as possibilidades e 

limitações de seu emprego, no cenário apresentado, com seus padrões de atuação, 

de ensino e de adestramento de suas tripulações. 

Para viabilizar a consecução do objetivo exposto, apresentam-se objetivos 

específicos, infrarrelacionados, que permitirão desencadear o raciocínio lógico 

descritivo do objeto em estudo: 

a. Doutrina: 

- Enumerar os aspectos do ambiente urbano para o voo com OVN, 

identificando condições críticas que influenciam no planejamento da tripulação. 

- Identificar características de um perfil de voo adequado para manter a 

dissimulação tática do helicóptero ou fração de helicópteros (segurança tática). 

- Identificar características de um perfil de voo adequado para manter o 

devido afastamento de obstáculos pelo helicóptero ou fração de helicópteros 

(segurança técnica). 

b. Ensino: 

- Avaliar a necessidade de ensino de futuras tripulações, no tocante ao 

módulo de formação prática do voo com OVN, relativo à abrangência das instruções 

previstas. 

c. Adestramento: 

- Avaliar a necessidade de adestramento das tripulações com o atual 

programa de Habilitação Técnica (HT) do voo com OVN. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Envolvidas num novo conceito de combate de baixa intensidade, as tropas 

nacionais e internacionais enfrentam uma difícil missão de correlacionar 

operacionalidade com legalidade, buscando imprimir, nas áreas de operações em que 

são empregadas, o máximo de eficiência de seus meios, com o mínimo de danos 

colaterais. 

Os vetores aéreos, atuando em proveito das operações terrestres, da mesma 

forma, tornaram-se indispensáveis para o sucesso de seus resultados, levando as 

atividades militares a uma terceira dimensão no teatro de operações. 

Somada a tais invariáveis do combate contemporâneo, a falta da luz do sol 

tornou-se um detalhe diminuto para o emprego de tropas. 
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A necessidade de aproveitar a escuridão para furtar-se das vistas do inimigo, 

associada às capacidades de nossos meios, para a obtenção de vantagens 

expressivas na imposição de interesses pela força, deve ser bem avaliado e 

desenvolvido. 

Tendo a Av Ex participado recentemente de inúmeras Op GLO, em ambiente 

urbano, em especial na cidade do Rio de Janeiro, notou-se que, por vezes, a literatura 

atual não contempla, com detalhes, as peculiaridades de voo em operações em 

ambiente urbano, sendo explorado de forma genérica. 

Para abordar o assunto, é fundamental explorar os conhecimentos já adquiridos 

pelas experiências em operação dos recursos humanos e comparar com as 

capacidades esperadas pela Força. 

De forma a contribuir com o desenvolvimento de sua forma de operar nas 

condições apresentadas, em proveito da Força Terrestre, este artigo pretende 

apresentar, sob a ótica da doutrina, do ensino e do adestramento dos recursos 

humanos, a forma de atuação da Av Ex na situação em pauta. 

Ao final, propõe-se a elaboração de uma nova ferramenta, a ser gerenciada 

pelo C Av Ex, que permita a consolidação de lições aprendidas, abrangidas ou não no 

presente trabalho, com intuito de auxiliar no constante desenvolvimento da sua 

doutrina de emprego e preparação de seus recursos humanos. 
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2  METODOLOGIA 

 

No intuito de reunir informações que favoreçam uma conclusão adequada ao 

problema supramencionado, buscou-se dados em uma leitura analítica em fontes a 

serem expostas, bem como foram elaboradas três entrevistas e um questionário, 

direcionados a militares que compõe tripulação na Aviação do Exército, para gerar 

argumentação e discussão de resultados. 

O problema foi abordado pelo conceito de pesquisa quantitativa e qualitativa, 

extraindo-se do público-alvo referências numéricas e respostas discursivas em 

relação ao tema, permitindo classificar e analisar os dados necessários para 

fundamentar a pesquisa. 

Quanto ao objetivo geral, empregou-se a modalidade exploratória, uma vez que 

a forma genérica utilizada nas padronizações técnicas não possui foco específico ao 

perfil de voo com OVN, referente ao ambiente operacional urbano. 

Esta escassez de informações permite interpretações variadas pelos militares 

envolvidos, a respeito do conteúdo abarcado pela literatura disponível, fato que reflete 

na ocorrência de distintas formas de atuação no mesmo tipo de operação. 

Para melhor atingir o objetivo da pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa, 

quanto aos procedimentos técnicos, será conduzido por pesquisa bibliográfica, 

relacionado à técnica de levantamento, a ser moldado em questões objetivas e 

discursivas presentes no questionário. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

No intuito de desenvolver o raciocínio necessário para a consecução dos 

trabalhos e discussão dos resultados, foram exploradas desde as possibilidades 

básicas da Av Ex até sua capacidade militar de voar com OVN em ambiente urbano, 

especificamente, iniciando-se com a definição de conceitos básicos de emprego da 

Av Ex, com base em manuais doutrinários da Força Terrestre. 

De forma a buscar informações sobre a forma de atuação do vetor áereo Av 

Ex, aplicadas no contexto de operações noturnas em ambiente urbano, com uso do 

OVN, foram consultados normas e manuais específicos de utilização de suas 

tripulações, com os procedimentos operacionais previstos. 
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Foi estabelecida uma prioridade nos assuntos para consulta na Internet, por 

meio das seguintes palavras-chave: “Emprego de OVN em helicópteros em ambiente 

urbano”, “Técnicas de voo em area urbana” e “Dissimulação Tática”. 

A revisão de literatura limitou-se a operações de não-guerra, em território 

nacional, em ambiente urbano, no período noturno e com emprego de OVN. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados nos manuais e normas do Exército Brasileiro, 

relacionados ao emprego de helicópteros, com enfoque para o ambiente urbano, na 

última década, no período noturno e com emprego de OVN; 

- Estudos publicados, em português ou inglês, relacionados ao estudo 

qualitativo sobre as características do ambiente urbano em operações aéreas. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos publicados nos manuais das demais Forças Armadas e Forças 

Auxiliares; 

- Estudos publicados com enfoque em estudos qualitativos dos diversos tipos 

de equipamentos de visão noturna existentes no mercado, cuja dotação não é 

abarcada pela Av Ex. 

- Estudos de técnicas e perfis de voo em contextos que não caracterizem 

operações militares em situação de não-guerra. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Em prosseguimento no aprofundamento a respeito do tema, o desenvolvimento 

da pesquisa envolveu a coleta de dados por meio de entrevista exploratória, com 

militares experientes nos tópicos de interesse, e questionário, em formato digital, 

através de ferramenta online do Google Docs. 

 

2.2.1 Entrevista  

 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os militares que possuem 

vivência no tipo de operação objeto do estudo e nível operacional de instrutores de 

voo OVN, nos respectivos modelos de Anv, conforme se segue no Quadro 1: 
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Nome Justificativa 

Rodrigo Calheiros Barbosa da Cunha – 

Maj EB 

Piloto de HA-1 (Fennec) e Operador do 

Sistema Olhos da Águia (SOA) 

Jorge Luiz Schiel Gigolotti – Cap EB Piloto de HM-1 K2 (Pantera) 

Fabiano Rocha da Silveira – Maj EB Piloto de HM-4 (Jaguar) 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

As perguntas realizadas contiveram o mesmo teor entre os entrevistados, 

diferenciando-se nas peculiaridades de cada modelo de Anv, uma vez que as 

demandas, para cada tipo de Anv, refletem diferentes tipos de missão a serem 

cumpridas. 

O objetivo, ao constatar a presença de particularidades inerentes a cada um 

dos modelos, foi identificar pontos comuns entre eles, para consolidar tais informações 

e aplicar à atuação da Av Ex como um todo. 

 

2.2.2 Questionário 

 

O público-alvo do estudo do questionário realizado foi composto por 40 

(quarenta) oficiais e sargentos integrantes dos B Av Ex que compõem tripulação nos 

diversos modelos de aeronaves de asas rotativas e que possuem as HT necessárias 

para o voo tático, com o emprego de OVN. 

As perguntas realizadas no questionário tiveram enfoque semelhante ao 

conteúdo das estrevistas, de forma a permitir complementar as impressões colhidas 

anteriormente, com detalhes observados por outros tripulantes. 

O questionário procurou abarcar a identificação de possíveis falhas no 

processo de condução da capacidade militar esperada do sistema Av Ex e 

correlacioná-las com o levantamento de oportunidades de melhoria. 

Foi realizado um pré-teste com 10 (dez) militares que servem no 1º B Av Ex e 

no 2º B Av Ex, com suficiente conhecimento técnico relacionado ao assunto proposto, 

de forma a identificar possíveis falhas no processo de coleta de dados. O pré-teste foi 

avaliado de forma satisfatória, o que permitiu o prosseguimento de sua execução.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 DOUTRINA 

 

 O emprego da Av Ex, conforme especifica a Doutrina Militar Terrestre atual, 

“confere efeito multiplicador ao Poder de Combate terrestre, inserindo a F Ter na 3ª 

dimensão do Espaço de Batalha de forma decisiva e conferindo-lhe significativa 

ampliação do alcance operacional” (BRASIL, 2014, p. 6 – 7). 

Assim como os demais vetores da Força Terrestre, a Av Ex desenvolve seus 

planejamentos de operações militares, conforme determina o manual de campanha 

Operações, analisando fatores de decisão para o emprego da força. 

 

O exame de situação, metodologia concebida para a solução de um problema 
militar, em qualquer nível, é sustentado pelo estudo de aspectos relevantes 
que são organizados e orientados por determinados fatores. As partes 
constitutivas dessa metodologia são os fatores da decisão, isto é, elementos 
que orientarão o processo decisório. Os principais fatores da decisão são: 
missão, inimigo, terreno e condições meteorológicas, meios, tempo e 
considerações civis (BRASIL, 2017, p. 2 – 20). 

 

Observa-se que a literatura apresentada não prioriza um fator de decisão em 

detrimento aos outros, de forma que o detalhamento das informações apresentadas, 

em um determinado problema militar, deve definir a forma de atuação mais apropriada 

de seus meios. 

O adequado emprego dos meios dos quais a Av Ex dispõe traduz o resultado 

dos sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis componentes do 

acrônimo DOAMEPI. 

 

Como elemento de emprego da F Ter dotado de múltiplas capacidades, a 
Aviação do Exército é fundamental para as Operações no Amplo Espectro, 
pela possibilidade de atuar em toda a profundidade do TO/A Op, sobretudo 
no Espaço de Batalha não linear (BRASIL, 2014, p. 6 – 7). 

 

O manual de campanha dos Vetores Aéreos da Força Terrestre (BRASIL, 

2014b) expõe as principais missões, no contexto de prestar aeromobilidade à F Ter, 

as quais a Av Ex realiza, em situações de não-guerra, desempenhando tarefas 

específicas, nas diversas funções de combate: 

- Função de Combate Movimento e Manobra; 

- Função de Combate Fogos; 
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- Função de Combate Inteligência; 

- Função de Combate Proteção;  

- Função de Combate Comando e Controle; e 

- Função de Combate Logística. 

No entanto, desenvolver novas capacidades de emprego deve ser realizado ao 

passo que se gerencia os riscos atinentes às operações. Conforme determina BRASIL 

(2014b), deve-se atentar ao princípio emprego “considerar os riscos e as medidas de 

proteção decorrentes”, uma vez que os vetores áereos constituem alvos altamente 

compensadores para o oponente. 

Para tanto, a Av Ex dispõe de normas, regulamentos e manuais próprios, que 

padronizam os procedimentos a serem realizados por seus recursos humanos, com 

vistas na efetividade e segurança de suas atividades. 

Iniciando a exploração do questionário realizado, em complemento à literatura 

revisada, é exposto o nível operacional de seu público-alvo, por ocasião de voos 

operacionais empregando OVN, conforme determina a Norma Operacional (N Op) do 

Comando de Aviação do Exército (C Av Ex) nº 11 (BRASIL, 2017c). 

No caso dos oficiais, a função de piloto comandante de bordo é exercida, 

obrigatoriamente, por um Piloto Operacional OVN (PO OVN). A função do outro piloto, 

por sua vez, também pode ser exercida Piloto Tático OVN (PT OVN). 

No caso dos sargentos, a função de mecânico de voo deve ser exercida, 

obrigatoriamente, por um Mecânico de Voo Operacional OVN (MVO OVN). 

 

 

GRÁFICO 1 – Distribuição do universo, em porcentagem, por nível operacional 
Fonte: O autor 
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Apresenta-se, no próximo gráfico, a experiência desse universo, em relação ao 

período de tempo em que participaram de operações com as características 

apresentadas neste trabalho. Os dados mostram que o voo OVN em ambiente urbano 

se apresenta como uma capacidade adquirida ainda recente, portanto não 

consolidada completamente. 

 

 

GRÁFICO 2 – Distribuição do universo, em porcentagem, por período de tempo de experiência 
Fonte: O autor 

 

Na próxima etapa, observa-se uma visão geral da amostra, sobre as suas 

avaliações a respeito da capacidade de operar com OVN pela Av Ex. 

 

 

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em porcentagem, quantitativamente, sobre atuação da Av Ex 
Fonte: O autor 
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Percebe-se, ao analisar o gráfico, que as impressões de mais de 40% da 

amostra evidenciam que há significativa quantidade de oportunidades de melhoria na 

capacidade em pauta, ao responderem que a Av Ex não atinge o padrão “muito bom” 

para operar em Amb Urb, com uso do OVN. 

Para levantar as necessidades de melhoria, inicia-se a explanação do 

conteúdo, propriamente dito, do questionário realizado, apontando aspectos 

relevantes e propondo alterações na forma de atuação da Av Ex. 

Tomando como referência a documentação operacional em vigor, destacam-se 

alguns pontos da N Op / C Av Ex nº 11 (BRASIL, 2017c), a qual figura como diretriz 

principal do Comandante (Cmt) da Av Ex e regula as atividades aéreas no âmbito da 

Av Ex, relativas ao voo VFR noturno e com a utilização de OVN. 

A referida literatura determina, como requisitos e técnicas necessários para o 

voo OVN em operações militares, os seguintes itens destacados e comentados: 

1. obrigatoriedade de se utilizar áreas com reconhecimento prévio diurno e, se 

possível, noturno, que passe por todos os locais e itinerários de voo (de forma a 

clarear a área a ser voada); 

2. as tripulações devem estar familiarizadas com os procedimentos de voo sob 

Regras de Voo por Instrumentos (IFR) do aeródromo mais próximo (para o caso de 

desorientação, causada, principalmente, por entrada inadvertida em condições 

meteorológicas de voo por instrumento); 

3. necessidade de atualização constante do mapa de risco (em ambiente 

urbano, normalmente composto por obstáculos artificiais, como antenas, torres e 

demais construções); 

4. quando não houver possibilidade de reconhecimento (o que ocorre, 

principalmente, devido ao sigilo necessário às operações), o mesmo deve ser 

realizado através de cartas, fotografias aéreas e imagens de satélites; 

5. obedecimento irrestrito às condições meteorológicas para o voo noturno com 

helicópteros, previsto em documentação aeronáutica, e condições mínimas de 

luminosidade (nível de noite); 

6. uso de equipamentos necessários nas Anv (OVN de mesmo modelo para 

todos os tripulantes, incluindo um sobressalente, iluminação interna e externa da Anv 

compatível, funcionamento perfeito do radar-altímetro e giro-horizonte artificial, 

iluminação extra compatível); e 
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7. regime de voo de acordo com a carga máxima diária de trabalho especificada 

na N Op / C Av Ex nº 1 (BRASIL, 2017c). 

Somando-se às determinações acima, emanadas pelo Cmt da Av Ex, o C Av 

Ex dispõe também do Manual de Manobras (BRASIL, 2017b), que em seu Capítulo 5 

descreve as manobras específicas do voo com OVN e detalha a finalidade, a 

execução, a fraseologia e considerações para a instrução de voo. 

Ainda que o referido documento seja instrumento para o ensino e o 

adestramento das tripulações da Av Ex, ao abordar didaticamente manobras 

elementares a serem aplicadas em conjunto por ocasião de operações militares, é no 

aspecto doutrina que ele fornecerá os ensinamentos necessários nessa etapa do 

presente trabalho. 

Ao abordar pontos comuns às manobras de voo previstas com o uso de OVN, 

contidas nessa literatura, é possível verificar considerações registradas sobre as 

premissas básicas, que trazem o seguinte apontamento: 

 

É de suma importância que todos os tripulantes envolvidos no voo com óculos 
de visão noturna realizem um briefing detalhado, verifiquem as condições do 
seu equipamento de visão noturna (...), tenham conhecimento da Norma 
Operacional Nr 11 do C Av Ex, efetuem um estudo pormenorizado das 
condições meteorológicas e sobretudo estabeleçam condutas para diversas 
situações durante o voo (BRASIL, 2017, cap. 3, p. 2). 

 

Além de registrar a necessidade básica de conhecer a N Op Nr 11 (BRASIL, 

2017c), o trecho apresenta que há a necessidade de realizar um briefing detalhado. 

Nesta fase de preparação, em que se levantam as peculiaridades de todo o 

voo, incluindo o estabelecimento de situações de conduta para possíveis situações de 

contingência, deve-se abordar aspectos com maior relevância para o ambiente 

operacional ao qual a pesquisa foi aplicada. 

Nesse mérito, de modo a enumerar as condições críticas que influenciam no 

planejamento da tripulação, os quais devem ser citados e discutidos durante a 

realização do briefing, foi realizada pergunta nº 4 no questionário: “Na sua opinião, 

quais são as condições críticas que influenciam no planejamento da tripulação para 

esse tipo de operação?” 

Uma vez que a intenção foi enumerar e não graduar os fatores com maior ou 

menor importância, o questionamento foi feito de forma a obter respostas abertas, não 
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limitando o leque de respostas do universo do questionário, somadas às informações 

coletadas nas entrevistas. 

Foram levantados, nesse mérito, os seguintes aspectos: 

1. condições da meteorologia (precipitações, nebulosidade e visibilidade); 

2. eventuais locais de pouso e suas características; 

3. maior dificuldade de orientar-se e identificar, com rapidez, locais de interesse 

para a operação; 

4. coordenação com demais Anv em circulação geral; 

5. definição da altura/altitude do voo; 

6. ocorrências de laser emitido pela população em direção à Anv, 

principalmente em áreas densamente povoadas; 

7. possibilidade de contato (engajamento) com APOP, com existência de 

ameaça antiaérea; 

8. regras de engajamento; 

9. presença de obstáculos (naturais e artificiais); 

10. possibilidade de o mapa de risco estar desatualizado; 

11. luminosidade externa do ambiente ou sua falta (natural e artificial), 

destacando-se a iluminação urbana, as condições da lua e a nebulosidade, em que 

se pese as consequências para a percepção visual da tripulação do terreno e a 

necessidade de manter o contraste da Anv com o fundo (dissimulação tática); 

12. informações colhidas em reconhecimento prévio das áreas de sobrevoo e 

possíveis pontos de pouso;  

13. pressão externa para o cumprimento da missão; 

14. características do terreno a ser sobrevoado; 

15. tempo escasso de planejamento do voo; 

16. possibilidade de adotar itinerários alternativos de ida ou de retorno do local 

da operação, visando segurança e sigilo das operações; 

17. manutenção do nível de atenção da tripulação em todas as fases do voo; 

18. necessidade de atenção para adotar a mais adequada configuração de 

luzes (internas e externas) da Anv, em cada etapa do voo; e 

19. verificação da carga horária máxima de trabalho e de voo, conforme N Op 

/ C Av Ex nº 1 (BRASIL, 2017c). 
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É interessante registrar que a experiência das tripulações em operações 

urbanas aponta assuntos que demandam atenção especial, as quais não são 

detalhadas no Manual de Manobras.  

Em uma próxima etapa, levando o enfoque da pesquisa no perfil de voo, 

valendo-se ainda da experiência das tripulações, discorreremos sobre novas 

possibilidades de emprego, as limitações (seguranças tática e técnica) e a 

necessidade de ensino e adestramento para capacitar os recursos humanos. 

Para realizar um levantamento qualitativo nesses itens mencionados, foi 

perguntado, no questionário, quais deles necessitam serem revisados, para melhor 

servirem às necessidades operacionais da Av Ex. 

Referente ao tópico “Doutrina”, a marcação das opções pela amostragem 

levantou os seguintes itens como deficientes. 

1. Doutrina - aumento da operacionalidade (adoção de novos perfis de voo): 18 

(dezoito) militares, equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) da amostra; 

2. Doutrina - dissimulação tática (segurança tática da Anv): 21 (vinte e um) 

militares, equivalente a 52,5% (cinquenta e dois vírgula cinco por cento) da amostra; 

3. Doutrina - outras considerações sobre Segurança de Voo (segurança técnica 

da Anv): 10 (dez) militares, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da amostra; 

As perguntas seguintes tiveram intenção de particularizar cada um dos itens 

levantados, dando oportunidade ao público-alvo discorrer detalhes sobre os mesmos, 

na mesma ordem em que foram apresentados anteriormente, permitindo analisar 

qualitativamente cada um deles. 

Sobre a possibilidade de aumento da operacionalidade, incluindo-se as 

impressões dos entrevistados, com reflexo imediato na adoção de novos perfis de 

voo, foram levantados os seguintes apontamentos: 

1. realização de intercâmbios com outros operadores OVN (nacionais e 

internacionais); 

2. desenvolvimento de perfil de voo, com emprego de helicópteros como 

plataforma aérea de tiro, que minimize o tempo de exposição e a capacidade de ser 

alvejado pelos APOP; 

3. não considerar apenas o perfil de voo por grupos de altura, como é adotado 

atualmente, abaixo de 500 ft (altura de circulação geral); 
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4. por ocasião do pouso, em área hostil, não considerar como mandatórias as 

técnicas de voo de Reconhecimento Prático de Área de Pouso (RPAP) e aproximação 

adaptada, em que a Anv permanece vulnerável por um longo período de tempo; 

5. estabelecer novas técnicas de progressão em ambiente urbano; 

6.  avaliar criteriosamente o apoio de caçadores embarcados, que em algumas 

oportunidades foram empregados com a finalidade de fixar os APOP, manobra que 

se mostrou pouco eficaz, conduzindo a um risco desnecessário; o perfil mais seguro, 

para o apoio de fogo embarcado, se faz identificando o alvo em órbitas afastadas, com 

velocidade e altura consideráveis, definindo o setor de aproximação e realizando 

passagem baixa sobre o objetivo; 

7. evitar emprego de helicópteros como meios de demonstração de força, 

destinando seu uso em locais fracamente ocupados pelos Agentes Perturbadores da 

Ordem Pública (APOP), como previsto para o combate convencional; e 

8. priorizar o desembarque por fast rope (descida rápida pela corda), em 

detrimento ao rappel ou pouso de assalto, por demandar um tempo de exposição 

menor na vertical da Zona de Pouso de Helicóptero (ZPH), nas missões de infiltração 

no interior de ambiente hostil. 

Como síntese das impressões suprerrelacionadas, observa-se que a maioria 

dos citados refletem a preocupação das tripulações com as capacidades da ameaça 

a ser encontrada em cada área de operação. 

Tal observação indica uma relação direta entre as possibilidades advindas com 

o emprego do OVN e a necessidade de permitir à tripulação técnicas de evitar ser 

engajada pelos APOP, o que conduz a pesquisa às respostas do próximo tópico: quais 

práticas devem ser implementadas para melhorar a dissimulação tática da Anv?  

1. Utilização de metralhadoras laterais, como forma de dissuasão; 

2. por ocasião de infiltrações, no momento em que a Anv de manobra está no 

interior da área de operações, que fica mais vulnerável, é essencial a presença de 

caçadores em pontos de dominância, seja em elevações próximas ou embarcados em 

outra Anv; 

3. limitar uma altura mínima de voo mais flexível, de acordo com as 

características de cada área de operações; 

4. estabelecer velocidade compatível com o perfil de voo; 

5. considerar os tipos de armamento dos APOP, na definição da relação altura 

x velocidade de cada voo; 
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6. procurar sempre voar com a aeronave contrastando com o fundo o qual sua 

imagem se projeta, evitando o “fundo branco” de nebulosidade causado pela 

iluminação artificial das cidades; 

7. desenvolvimento de novos sistemas de armas e de imageamento, com maior 

alcance, que permitam voar a uma altura maior; 

8. manutenção das luzes externas apagadas, durante todo o período de tempo 

em que a Anv se encontrar em área hostil, em coordenação bilateral com o órgão de 

controle responsável pelo espaço aéreo e/ou nas frequências de autocoordenação 

entre Anv, para manter sua separação; 

9. considerar o fator direção e intensidade do vento, e suas consequências na 

percepção do ruído da Anv pelos APOP (ideal sendo vento na direção APOP – Anv); 

10. considerar a possibilidade de voar com o transmissor do transponder 

desligado, em coordenação com órgão de controle responsável pelo espaço aéreo, 

como forma de minimizar a capacidade do APOP poder confirmar a posição da Anv, 

valendo-se de recursos eletrônicos receptores de sinal; 

11. atentar-se, em todo momento do voo, ao eixo e altura de arremetida mais 

seguros, no caso de manobras evasivas (engajamento por parte do APOP); e 

12. evitar o deslocamento, entre a base de operações e a área de operações, 

por itinerários comuns, como as Rotas Especiais de Helicópteros (REH), buscando 

itinerários alternativos, em coordenação com os órgão de controle responsáveis pelos 

espaços aéreos utilizados. 

Ainda sob a ótica da segurança de voo, porém com enfoque na segurança 

técnica da Anv, na qual a preocupação com riscos refere-se às condições do material 

empregado, da tripulação e dos locais de sobrevoo, o levantamento de dados trouxe 

as seguintes impressões, a respeito das necessidades de melhoria no referido item:  

1. necessidade de aquisição de Anv blindadas, em substituição à Anv que 

possuem apenas o piso balístico na célula da tripulação, sem ao menos um tanque 

de combustível auto-selante, para minimizar os riscos de um impacto; 

2. aumentar, por ocasião do cálculo de carga máxima de trabalho diário, o fator 

de multiplicação do risco quando empregado o Sistema de Imageamento "Olhos da 

Águia" (SOA), o qual interfere sobremaneira nas atividades noturnas, por necessitar 

de grande parte da atenção da tripulação durante o voo, contribuindo negativamente 

para o nível de consciência situacional da tripulação; 
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3. solicitar ao escalão superior, sempre que possível, voo de reconhecimento 

do itinerário e da área de operações, para mapear os obstáculos naturais e artificiais 

do terreno; 

4. flexibilizar o gerenciamento da tripulação sobre a configuração mais 

adequada (utilização ou não do OVN), permitindo-se, a cada tripulante, optar pela 

utilização ou rebatimento do equipamento, nas diversas fases do voo, conforme sua 

percepção de luzes em particular; e 

5. por ocasião do voo em formação, adotar a marcação negativa da Anv a 

frente, ou seja, a Anv à retaguarda deve estar em projeção vetical mais baixa que a 

da frente, evitando conflito de luz externa da Anv à frente (mesmo que infravermelha) 

com iluminação artificial da cidade e possível colisão. 

 

3.2 ENSINO E ADESTRAMENTO 

 

Como forma de atingir o padrão desejado, avaliando a situação operacional 

atual e possíveis oportunidades de melhoria levantadas, o estudo trouxe, como novos 

itens a serem julgados: quais as melhorias a serem inseridas no que se refere ao 

ensino e adestramento das tripulações? 

Tão importante como analisar a literatura já apresentada, sob a ótica da 

doutrina a ser seguida pela Av Ex, discorrer sobre as atividades de preparação dos 

recursos humanos, nas fases escolares e de continuidade do treinamento nas 

unidades operacionais, é essencial para bem aplicar a forma de atuação determinada 

e minimizar riscos. 

Nesse escopo, como introdução à explanação das atividades de ensino, faz-se 

necessário examinar qual é o processo atual de formação de novos tripulantes OVN 

na Av Ex, desempenhado, principalmente, pelo Centro de Instrução de Aviação do 

Exército (CI Av Ex). Para tal, exploramos a N Op / C Av Ex nº 11, que traz a sistemática 

do processo de ensino em vigor: 

 

A fase teórica será ministrada no CI Av Ex para todos os pilotos e mecânicos 
da Av Ex, de acordo com o Plano de Disciplina (PLADIS) existente. Os pilotos 
e mecânicos realizarão a fase prática preferencialmente no CI Av Ex. No caso 
do CI Av Ex não possuir condições de realizar a parte prática do estágio, as 
unidades aéreas poderão realizar a fase prática de acordo com (...) esta 
Norma Operacional (BRASIL, 2017c). 
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Referente aos tópicos de Ensino e Adestramento, ao analisar o questionário 

objeto dessa pesquisa, a marcação das opções pela amostragem, no tocante a itens 

ainda deficientes, levantou-se a seguinte percepção das tripulações: 

1. Ensino - reformulação do módulo prático de formação OVN: 5 (cinco) 

militares, equivalente a 12,5% (doze vírgula cinco por cento) da amostra; e 

2. Adestramento - alteração na grade atual de manutenção de habilitações 

técnicas com OVN (HT OVN): 14 (catorze) militares, equivalente a 35% (trinta e cinco 

por cento) da amostra. 

Para avaliarmos os métodos de ensino e adestramento, há que se verificar os 

quadros atuais de voos e habilitações técnicas (HT), a serem adquiridas e mantidas 

pelas tripulações que compõe os anexos da N Op / C Av Ex nº 11 (BRASIL, 2017c). 

A seguir, apresentam-se quadros com informações relevantes ao presente 

estudo, em que figuram diferentes manobras de voo e o contexto em que se encaixam, 

servindo como subsídio para permitir realizar o julgamento sobre a abrangência do 

módulo prático de voo OVN, em comparação com as necessidades identificadas no 

levantamento de dados. 

 

MÓDULO BÁSICO EMG 
EMP 

GERAL 
OP COMBATE 

MANOBRAS / VOO 
OVN 

00 

OVN 

01 

OVN 

02 

OVN 

03 

OVN 

04 

OVN 

05 

OVN 

06 

OVN 

07 

OVN 

08 

1. Inspeções e cheques do 

OVN 
FT SP        

2. Inspeções e cheques da 

aeronave 
FT SP        

3. Decolagem vertical  FTSP        

4. Voo pairado  FTSP        

5. Decolagem normal  FTSP        

6. Circuito de tráfego  FTSP        

7. Aproximação normal (ae-

ródromo) 
 FTSP        

8. Pouso vertical  FTSP        

9. Giros de 360º  FTSP        

10. Quadrado de proa cons-

tante 
 FTSP        
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11. Quadrado de proa vari-

ável 
 FTSP        

12. Pairado fora do efeito 

solo (150 ft) 
 FT SP       

13. Pane de OVN (parcial / 

total) 
FT   SP      

14. Pouso direto   FTSP       

15. Decolagem direta   FTSP       

16. Aproximação de grande 

ângulo 
  FTSP       

17. Decolagem de máxima 

performance 
  FTSP       

18. Pouso em terreno incli-

nado 
  FTSP       

19. Emergências    FTSP      

20. Configuração / Descon-

figuração OVN em voo 
    FT SP    

21. Grupos de altura     F T S P  

22. Aproximação adaptada     FT SP    

23. RPAP (terreno plano)     FT SP    

24. Área restrita      FT  SP  

25. RPAP (terreno montuo-

so) 
      FT SP  

26. Circuito de progressão         FTSP 

TEMPO DE VOO 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 

QUADRO 2 – Programa de Qualificação OVN para Pilotos e Mecânicos Básicos 
Fonte: N Op/C Av Ex nº 11 (BRASIL, 2017c) 

 

HA-1 HM-1 K2 HM-2 HM-3 HM-4 

Pouso corrido Pouso corrido 
Pane de 

estabilizador 
Pouso corrido Pouso corrido 

Pouso sem pedal Pouso sem pedal Pane de AFCS Pouso sem pedal Pouso sem pedal 

Pane hidráulica Pouso sem PA Lockout do DEC Pouso sem PA Pouso sem PA 

Voo em autor-

rotação Perda de motor 

no voo nivelado 

Perda de motor 

no voo nivelado 

Perda de motor 

no voo nivelado 

Perda de motor 

no voo nivelado Autorrotação na 

reta 

QUADRO 3 – Manobras de emergência 
Fonte: N Op/C Av Ex nº 11 (BRASIL, 2017c) 
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MISSÕES MVO MVI 

1. Voo básico 1  P 

2. Voo básico 2  P 

3. Área restrita  P 

4. Emergências  P 

5. Heliponto elevado P P 

7. Gancho P P 

8. Guincho P P 

10. Rappel P P 

11. Mac Guire P P 

12. Fast Rope P P 

QUADRO 4 – Programa de Elevação Operacional para Mecânicos de Voo OVN 
Fonte: N Op/C Av Ex nº 11 (BRASIL, 2017c) 

 

Observa-se que a aquisição das HT necessárias para a formação OVN de 

pilotos e mecânicos, na fase prática, contempla diferentes níveis de ensino e 

avaliação, a serem atingidos pelos instruendos (BRASIL, 2017c): 

- F: Familiarização; 

- T: Treinamento; 

- S: Suficiência; e 

- P: Proficiência. 

Ressalta-se, pela análise dos quadros, que o Programa de Qualificação OVN 

para Pilotos e Mecânicos Básicos (Quadro 2) possui aplicação detalhadada em tipos 

diferentes de terreno. Paralelamente, o Programa de Elevação Operacional para 

Mecânicos de Voo OVN (Quadro 4) se diferencia da formação básica unicamente pelo 

pouso em situações específicas e outras técnicas de operações aeromóveis, sem citar 

características do terreno. 

No entanto, não se observa a existência de manobra específica para o voo em 

ambiente urbano, constituindo este um aspecto deficiente. Corroborando com tal 

análise, a impressão do universo consultado no questionário realizado, ao responder 

sobre as oportunidades de melhoria nos espaços destinados à avaliação dos estágios 

téorico e prático OVN para pilotos e mecânicos, inclui demais sugestões, que se 

seguem: 

1. inclusão de voo em ambiente urbano; 

2. inclusão de voo sem a presença do mecânico de voo embarcado; 
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3. inclusão de voo em simulador, em situação de ambiente hostil; 

4. início da fase prática em um curto período de tempo, após a realização da 

fase teórica, evitando a perda de conhecimento específico do voo OVN pelo 

esquecimento e falta de prática. 

Tão importante quanto adquirir habilitações técnicas, o seu treinamento se faz 

essencial para a manutenção do padrão operativo da técnica de voo OVN. Para tanto, 

o adestramento necessita abranger os tipos de manobras a serem treinadas e a 

peridiocidade de sua execução adequados. 

Nesse mérito, o universo do questionário trouxe novas ideias, as quais tendem 

a cooperar com o nível de instrução das tripulações que já desempenham funções a 

bordo, no ambiente operacional apresentado, com emprego do OVN, conforme os 

itens abaixo: 

1. aumento da frequência de voos de treinamento; 

2. treinamento de RPAP e pouso em área restrita em ambiente urbano; 

3. manobra específica de treinamento de operação do SOA (HA-1); 

4. treinar, com maior frequência, manobras de emergência de entrada 

inadvertida em Condições Meteorológicas de Voo por Instrumento (IMC), inclusive 

para o voo em formação; 

5. realização de mais exercícios, com simulação de ambiente hostil; 

6. abordar, com mais frequência, em reuniões de segurança de voo, por 

ocasião das instruções do programa de Capacitação Técnica e Tática do Efetivo 

Profissional (CTTEP), aspectos particulares do voo com OVN;  

7. utilização constante de simuladores de voo, em cenários urbanos, para 

ambientar as tripulações aos procedimentos em situações de manobras de 

emergência, no caso de panes de Anv em sobrevoo a locais que oferecem grande 

restrição de locais de pouso, além dos já previstos no voo de treinamento “OVN 3”, 

citado no Quadro 2 e detalhado no Quadro 3; e 

8. por ocasião da aquisição de novas tecnologias de armamento e 

imageamento, verificar a necessidade de adequá-las ao perfil de voo necessário.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Acerca da problemática levantada para este estudo, bem como considerando-

se os objetivos propostos no início deste trabalho, verifica-se que a discussão dos 

resultados atendeu ao esperado, ao permitir elencar aspectos de interesse relativos 

às operações de voo com OVN, em Amb Urb, em situação de não-guerra, pela Av Ex. 

A revisão de literatura permitiu conhecer as possibilidades e limitações da Av 

Ex no contexto apresentado, bem como esta tem desenvolvido sua doutrina relativa 

ao tema e preparado seus recursos humanos para manter tal capacidade. 

A participação dos entrevistados e do universo participante do questionário foi 

de grande valia, ao levantar tópicos de discussão voltados à aplicação eminentemente 

prática do uso do equipamento de visão noturna em localidades do território nacional. 

No que se refere ao desenvolvimento de doutrina, verifica-se que a explanação 

de ensinamentos colhidos das experiências anteriores das tripulações, no tipo de 

operação em pauta, implica positivamente na retificação da forma de atuação em 

futuros planejamentos. 

O detalhamento das informações registradas anteriormente, no entanto, não 

nos permite consolidar uma conclusão sintética sobre o perfil de voo mais adequado 

às referidas operações, uma vez que os fatores de decisão são essenciais para 

determinar cada detalhe a ser planejado nas missões aéreas, demandando troca de 

informações constante entre os militares da Av Ex. 

Em relação à ótica do ensino e adestramento, é possível sintetizar que as 

alterações necessárias mais significativas, observadas por ocasião do levantamento 

de dados e exposição dos resultados, versam a respeito de tratar com especial 

atenção, por ocasião dos voos de instrução, das peculiaridades do voo OVN em 

ambiente urbano, com a presença de hostilidades. 

Para tanto, além de novas manobras a serem adotadas, especificas para esse 

ambiente operacional, a utilização da ferramenta da simulação de combate parece 

acrescentar-se sobremaneira como uma vantagem significativa às técnicas de 

instrução e treinamento de voo. 

Conclui-se, em análise global ao problema levantado, que o desenvolvimento 

do nível de operacionalidade dos B Av Ex tem se mostrado satisfatório. No entanto, 

ainda não atingiram total efetividade em sua capacidade de prover adequada 

dissimulação tática em operações de Amb Urb. 
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ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Após a análise dos dados que envolvem o problema levantado para a presente 

pesquisa, pôde-se constatar oportunidades de melhorias no tocante a um maior 

detalhamento das técnicas operativas da Av Ex, por ocasião de sua participação em 

missões que demandem voos noturnos, com emprego do OVN, em ambiente urbano, 

em território brasileiro, enquadrado em contextos de não-guerra. 

Restou evidente que o C Av Ex desempenha fundamental importância ao 

desenvolver, por meio de normas e diretrizes, valendo-se de seu Estado-Maior, a 

capacidade militar objeto deste estudo. 

No entanto, há que se abrir um espaço formal de diálogo entre as tripulações, 

como forma de registrar suas experiências e facilitar a consecução de melhorias das 

técnicas de voos em operações reais, como é o caso dos resultados apresentados 

neste estudo. 

Fruto dessa observação, surge a oportunidade de, valendo-se da rede de 

intranet da Av Ex, criar uma ferramenta online, estimulando a participação de todos 

os seus operadores, que permita o registro de ensinamentos práticos específicos para 

o emprego em situações reais, ao reunir relatórios padronizados, aos moldes da 

Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas (SADLA), adotada 

pela Força Terrestre por meio do COTer, com os mesmos fins operacionais. 

Desta forma, atribuindo à Seção de Planejamento e Doutrina do C Av Ex a 

incumbência de gerir e manter tal ferramenta atualizada, seria possível disponibilizar, 

com oportunidade e riqueza de detalhes, ensinamentos úteis a todos os operadores, 

o que favoreceria um ambiente de discussão construtiva e constante desenvolvimento 

doutrinário, bem como contribuiria positivamente para a preparação dos recursos 

humanos empregados. 
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ANEXO B – ENTREVISTAS 

 

As perguntas realizadas ao três militares entrevistados seguiram o mesmo 

roteiro, conforme disposto abaixo. 

1. O senhor considera que a doutrina de voo OVN adotada pela Av Ex, 

particularmente para o emprego do modelo de Anv o qual o senhor pilota, é adequada 

para, com os meios atuais que dispõe (Anv, equipamentos de voo e outros), manter 

uma dissimulação tática eficiente em Op nesse tipo de ambiente? Justifique. 

2. O senhor considera que os métodos de ensino e adestramento 

desempenhado pelo C Av Ex, particularmente para o emprego do modelo de Anv o 

qual o senhor pilota (manual de manobras, quadro de Habilitações Técnicas OVN, 

normas operacionais, locais de instrução e outros aspectos pertinentes) são 

suficientes para um preparo eficaz? Justifique. 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO 

 

As perguntas realizadas ao militares consultados no questionário seguiram o 

roteiro disposto abaixo. 

1. Em operações noturnas com uso de OVN pela Av Ex, qual função o senhor 

exerce a bordo? 

 - Piloto Operacional OVN (PO OVN); 

 - Piloto Tático OVN (PT OVN); ou 

 - Mecânico de Voo Operacional OVN (MVO OVN). 

2. Qual dos períodos abaixo relacionados melhor define sua experiência em Op 

em Amb Urb, com emprego do OVN? 

 - Até 1 ano; 

 - entre 1 ano e 3 anos; 

 - entre 3 anos e 5 anos; ou 

 - acima de 5 anos. 

3. Na sua opinião, quais os aspectos do ambiente urbano que fazem dele 

diferente dos demais para o voo OVN? 

4. Na sua opinião, quais são as condições críticas que influenciam no 

planejamento da tripulação para esse tipo de operação? 

5. De maneira geral, como o senhor avalia a capacidade da Av Ex de operar 

em Amb Urb, com uso do OVN? 

 - Muito boa; 

 - boa; 

 - regular; ou 

 - insuficiente. 

6. Na sua opinião, referente ao método atual adotado pela Av Ex de emprego 

do OVN em Op em ambiente urbano, qual(is) item(ns) abaixo relacionado(s) 

necessita(m) de uma revisão significativa em sua concepção? 

 - Doutrina - aumento da operacionalidade (adoção de novos perfis de 

voo); 

 - Doutrina - dissimulação tática (segurança tática da Anv); 

 - Doutrina - outras considerações sobre Segurança de Voo (segurança 

técnica da Anv); 
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 - Adestramento - alteração na grade atual de manutenção de 

habilitações técnicas com OVN (HT OVN); 

 - Ensino - reformulação do módulo prático de formação OVN para pilotos 

e/ou mecânicos de voo; e/ou 

 - Outro item não mencionado. 

7. Descreva suas impressões a respeito das necessidades de melhoria no(s) 

item(ns) marcado(s) na pergunta anterior. 

 


