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RESUMO 
O Exército Brasileiro possui uma aviação própria de asas rotativas extremamente 
capacitada e adestrada. Entretanto, desde sua recriação, ainda não possui um 
helicóptero de ataque concebido para o combate. Atualmente a Aviação do Exército 
utiliza uma aeronave civil adaptada para o uso militar para cumprir as missões 
pertinentes à aviação da força terrestre. Este artigo científico tem por finalidade 
realizar um estudo sobre os helicópteros de ataque existentes e concluir qual está 
mais capacitado para atender as necessidades do Exército Brasileiro. Dessa forma, 
são analisadas as capacidades: sistema de armas, incluindo alcance dos mísseis, 
foguetes e canhões, sensores e autoproteção. 
 
 
Palavras-chave: Aviação do Exército. Helicóptero de Ataque. 
 
 
ABSTRACT 
The Brazilian Army has its own highly trained and trained rotary wing aviation. 
However, since its recreation, it does not yet have an attack helicopter designed for 
combat. Army Aviation currently uses a civilian aircraft adapted for military use to fulfill 
missions related to ground force aviation. This scientific article aims to conduct a study 
on existing attack helicopters and to conclude which one is better able to meet the 
needs of the Brazilian Army. In this way, the capabilities are analyzed: weapon system, 
including missile range, rockets and cannons, sensors and self-protection. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em 1942, o primeiro helicóptero totalmente estável e controlável foi produzido 

em larga escala. O Sikorsky R-4 foi o resultado do desenvolvimento, não só do 

aeronáutico Igor Sikorsky, mas também consolidou o projeto visionário de Leonardo 

Da Vinci no século XV. Apesar do aparecimento do R-4 e, posteriormente, do VS-300, 

ambos da Sikorsky e dos nazistas FA-223 e FW-61, o emprego do helicóptero na 

Segunda Guerra Mundial se restringiu às limitadas operações de resgate e 

reconhecimento no final do conflito (GIORGIO, 1988, p. 14) 

Entre 1950 e 1953, na Guerra da Coréia, onde protagonizaram a Coréia do Sul, 

a Coréia do Norte e indiretamente os Estados Unidos e a União Soviética, o 

helicóptero foi empregado não só em missões de reconhecimento e resgate, mas 

também como vetor de manobra. Naquele conflito, o Sikorsky H-19 ganhou a distinção 

de ser a primeira aeronave de asas rotativas criada especialmente para o emprego 

militar, mas ainda não tinha capacidade de fogo. (SIKORSKY, History. Disponível em: 

https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/history.html. Acesso em 20 de 

fev. de 2019) 

De 1955 até 1975, a humanidade acompanhou, quase que ao vivo, a Guerra 

do Vietnã, sendo o conflito mais representativo da Guerra Fria. Embate entre o Vietnã 

do Norte e o Vietnã do Sul, ambos apoiados pela União Soviética e pelos Estados 

Unidos, respectivamente. Nesse contexto o helicóptero assumiu o protagonismo no 

campo de batalha. Sendo amplamente usado em missões de combate, apoio ao 

combate e apoio logístico, tais como assalto aeromóvel, comando e controle e busca, 

combate e salvamento, entre outras. Na ocasião, os 5º e 7º Regimento de Cavalaria 

Aérea foram usados como peças de manobra no conflito, tendo como vetor 

emblemático o Bell UH-1, devido a sua versatilidade e poder de fogo embarcados, 

dessa forma, possibilitando ao comando uma forma de atuar de maneira decisiva no 

combate. (GARRISON, 2015, p. 43) 

Após a Guerra do Vietnã, o helicóptero foi inserido na doutrina das principais 

forças armadas com destaque para o Exército dos Estados Unidos, pois é a nação 

que mais utilizou as possibilidades desse vetor de combate desde a Guerra da Coréia 

até a atualidade. Diante desse cenário, o Exército Brasileiro recriou sua aviação em 

03 de setembro 1986, por meio do Decreto Presidencial nº 93.206, dada a importância 

https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/history.html


do helicóptero para a Força Terrestre – F Ter. (CAVEX, História, Disponível em: 

http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/historico. Acesso em  25 de fev. de 2019). 

Segundo a página virtual do Exército Brasileiro, percebemos que a força terrestre 

necessitou ter seu próprio apoio aéreo, mais precisamente do helicóptero: 

As experiências e constatações colhidas dos conflitos bélicos, após a 
Segunda Grande Guerra mostraram a necessidade da força militar 
terrestre dominar e utilizar a faixa inferior do espaço aéreo, buscando 
mobilidade tática e o aumento do poder de combate. Acompanhando a 
evolução de outros exércitos, o Exército Brasileiro conscientizou-se da 
necessidade de implantar uma aviação própria e, com isso, propiciar 
um maior poder, mobilidade e flexibilidade à Força Terrestre. (CAVEX, 
História, Disponível em: 
http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/historico. Acesso em  25 de fev. 
de 2019). 
 
 

Passados dois anos do decreto, a Aviação do Exército - AvEx foi materializada 

em Taubaté – SP, com o início da instalação do seu primeiro batalhão e do 

recebimento de seus primeiros helicópteros. 

Por ter passado muitos anos sem dispor de meios aéreos, o Exército Brasileiro 

estruturou a AvEx com as mais novas doutrinas operacionais. Foram enviados 

militares às Escolas de Aviação da Força Aérea Brasileira - FAB e da Marinha do 

Brasil – MB. Também foram enviados militares à 101ª Divisão Aeromóvel dos Estados 

Unidos. Com isso a AvEx já tinha condições de disseminar o conhecimento à Força 

de forma autônoma e operar com seus novos aparelhos. Desse modo, em 1991, foi 

criado o Núcleo de Instrução de Aviação do Exército, com a finalidade de fornecer 

mão de obra à AvEx sem depender de outras forças ou escolas. 

Passados 32 anos de sua recriação, assistindo vários conflitos e ações 

militares, dentre eles, a Guerra do Golfo, a Guerra da Bósnia, a Guerrilha na Somália, 

a Guerra do Afeganistão, a Guerra do Iraque, a AvEx confirmou a importância da 

Força Terrestre em possuir seu próprio meio aéreo. Nota-se na história recente, que 

cada força, seja marinha, exército ou aeronáutica, possui necessidades e diferentes 

modos de emprego do helicóptero, dada à natureza das operações no meio naval, 

terrestre ou aéreo. 

Para o Exército Brasileiro, a AvEx se justifica por ter um profissional 
que é aviador, que compreende as necessidades e particularidades de 
exercer sua atividade dentro do espaço aéreo (que tem as suas regras 
e peculiaridades), mas que o faz pensando e, principalmente, 
entendendo o emprego e as necessidades da tropa de superfície. 
(MAGALHÃES, 2008, p. 61). 
 
 

http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/historico
http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/historico


 

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A AvEx é o conjunto de pessoal altamente especializado, de um sistema de 

ensino e adestramento, de manuais de emprego, de normas aeronáuticas, de meios 

aéreos e de estruturas logísticas. Sua missão, segundo o MC EB70-MC-10.204 

(BRASIL, 2019), é prestar aeromobilidade orgânica à F Ter, nas operações em 

situação de guerra e de não guerra, preferencialmente à noite, utilizando para tal as 

capacidades obtidas pelo emprego dos óculos de visão noturna (OVN) e pelos 

dispositivos eletrônicos embarcados nas aeronaves. Dessa forma, o comando 

consegue intervir de maneira oportuna em qualquer fase ou tipo de operação. 

O uso decisivo do meio aéreo orgânico nas operações desequilibra o combate. 

Para o Gen Ex Peternelli, (ASAS, 2008), é imprescindível que a AvEx tenha sua 

aviação orgânica, pois seus pilotos, antes de serem especialistas, são formadas 

comandantes de subunidade – SU na Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN. 

Isso possibilita que a AvEx compreenda a necessidade da tropa nas operações, 

prestando um apoio eficaz da maneira mais cerrada possível. 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS 

O seu modo de emprego é caracterizado pelos seguintes fatores: ação de 

choque, agressividade, alcance, iniciativa, flexibilidade de emprego, mobilidade, 

modularidade, oportunidade, seletividade, sistema de comunicações amplo e flexível, 

surpresa, sustentabilidade, velocidade (BRASIL, 2019). Dessas características, se 

destacam a ação de choque e a agressividade, onde a capacidade de detecção de 

alvos, o poder de fogo e a autoproteção do helicóptero são fatores primordiais para o 

cumprimento da missão 

 

1.1.3 FUNÇÕES DE COMBATE 

Nas operações, a AvEx fica subordinada ao mais alto escalão de emprego da 

Força Terrestre – F Ter presente como módulo de emprego especializado. Neste 

módulo, o Oficial de Ligação da AvEx – O Lig AvEx (possuidor do Curso Avançado de 

Aviação, do CIAvEx) assessora o oficial de operações no planejamento de emprego 

das aeronaves. Dessa forma, a AvEx realiza todas as tarefas atinentes a todas 



funções de combate: movimento e manobra, comando e controle, inteligência, fogos, 

logística e proteção (BRASIL, 2019). 

Na função Movimento e Manobra tem como tarefas: neutralizar, desgastar, 

retardar, confundir, destruir, conquistar e interditar. Na função Fogos, apoia pelo fogo 

com seu armamento e fornece plataforma para o observador avançado – OA da 

Artilharia. Na função Inteligência, realiza observação, sendo que a tripulação é 

capacitada a levantar elementos essenciais de informação – EEI. Na função Proteção, 

tem como tarefas: cobrir, flanco-guardar, proteger, balizar, vigiar, sendo mais 

capacitado nessa última. Na função Comando e Controle, fornece plataforma para 

Comando e Controle – C2, Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica – MAGE, Medidas 

de Ataque Eletrônico – MAE e Medidas de Proteção Eletrônica – MPE. Por fim, na 

Logística, tem como tarefa transportar (BRASIL, 2019). 

 

1.1.4 TIPOS DE OPERAÇÕES 

Os tipos de operações realizadas pela AvEx são divididos em Operações de 

Combate, Operações de Apoio ao Combate e Operações de Apoio Logístico. 

As tarefas nas Operações de Combate são: ataque aeromóvel, assalto 

aeromóvel, reconhecimento aeromóvel, segurança aeromóvel, incursão aeromóvel, 

infiltração aeromóvel e exfiltração aeromóvel. 

As missões de combate aprofundam o esforço da campanha terrestre 
em face das características da mobilidade, potência de fogo, surpresa, 
flexibilidade, manobra, oportunidade e velocidade para vencer 
rapidamente grandes distâncias e ultrapassar obstáculos terrestres. 
(BRASIL, 2000, p. 4-1). 

As tarefas nas Operações de Apoio ao Combate: comando e controle, guerra 

eletrônica, observação aérea, observação de tiro e reconhecimento químico, 

biológico, radiológico e nuclear – QBRN. 

As missões de apoio ao combate realizadas pelos diversos escalões 
da Av Ex no curso de uma Operação Aeromóvel - Op Amv, em área 
operacional continental (AOC), objetivam aumentar a eficiência da 
Força Terrestre - F Ter, por meio de missões aéreas em apoio ao 
movimento, à coordenação, ao controle e a outras situações da 
campanha terrestre, refletindo positivamente no fator tempo, em face 
das características de mobilidade e flexibilidade do vetor aéreo. 
(BRASIL, 2000, p. 4-1). 

E, por fim, as tarefas nas Operações de Apoio Logístico: suprimento aeromóvel, 

transporte aeromóvel, lançamento aeromóvel, busca, combate e salvamento, controle 

de danos e evacuação aeromédica. A evacuação aeromédica é uma operação que 



necessita de pessoal e material específicos embarcados na aeronave. Caso a 

aeronave não disponha, será realizado o transporte de feridos. 

As missões de apoio logístico realizadas pela Av Ex durante uma Op 
Amv visam preparar e contribuir para a continuidade do combate, 
ações fundamentais para o sucesso da campanha terrestre. (BRASIL, 
2000, p. 4-1). 

 

1.1.5 ESTRUTURA 

A Aviação do Exército está organizada (Figura 1) em tempo de paz por meio 

do Comando de Aviação do Exército (CAvEx), subordinado atualmente ao Comando 

Militar do Sudeste. Possui ainda um Batalhão de Aviação do Exército subordinado ao 

Comando Militar da Amazônia e outro ao Comando Militar do Oeste, mas todos ligados 

ao CAvEx por meio de um canal técnico-normativo (BRASIL, 2019). 

 

FIGURA 1: Organograma da Aviação do Exército 
Fonte: BRASIL (2014, p. 3-5) 

Os Batalhões de Aviação do Exército, antigamente denominados esquadrões 

de Aviação do Exército, são os elementos de manobra da Aviação do Exército. 



 

FIGURA 2: Organograma do Batalhão de Aviação do Exército 
Fonte: BRASIL (2003, p. 2-4) 

Eles estão organizados em Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral e 

em Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (Figura 2). 

As primeiras constituem “o elemento de manobra do esquadrão [batalhão], 

onde está concentrada a capacidade de transporte da unidade” (BRASIL, 2003, p.2-

6). 

Já a subunidade de reconhecimento e ataque “constitui o elemento de manobra 

do esquadrão [batalhão] que concentra a quase totalidade da potência de fogo da 

unidade” (BRASIL, 2003, p. 2-5). Além dessas Esqda, o BAvEx possui ainda em seu 

organograma uma Esquadrilha de Comando e Apoio e uma Esquadrilha de 

Manutenção e Suprimento que cumprem missões de apoio, manutenção e serviços. 

 

FIGURA 3: Organograma da Esquadrilha de Reconhecimento e Ataque 
Fonte: BRASIL (2003, p. 2-5) 



A Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (Figura 3) é 

constituída de um pelotão de comando, um pelotão de reconhecimento e dois pelotões 

de ataque. 

Para o cumprimento das diversas missões da AvEx, os pelotões de 

reconhecimento e de ataque são organizados da seguinte forma: 

Comandante de pelotão (CP), com um helicóptero, tripulado por dois pilotos. 

1ª Seção de Helicópteros, composta com uma aeronave tripulada pelo 

Comandante da Seção (CS1) e com uma aeronave na ala, tripulada pelo Comandante 

de Bordo (CB1), sendo que as duas aeronaves são tripuladas por dois pilotos. 

2ª Seção de Helicópteros, com a mesma quantidade de aeronaves e tripulantes 

da 1ª Seção de Helicópteros, sendo que o Comandante da Seção recebe a sigla CS2 

e seu ala, CB2. 

 

1.1.6 A AERONAVE DO PELOTÃO DE ATAQUE 

Atualmente, a aeronave utilizada no Pelotão de Ataque é o AS 550 A2 – 

FENNEC, que difere do HB 350 L2 ESQUILO, utilizado em instrução no Centro de 

Instrução de Aviação do Exército – CIAvEx. 

 Segundo o Cap Spíndola, esta aeronave foi concebida para atender o mercado 

civil e após algumas adaptações foi vendida para o Exército por ocasião da recriação 

da AvEx, em 1988. Apesar de ser uma aeronave essencialmente civil, ela permite o 

emprego de armamento axial e meios optrônicos (visão termal) para observação 

aérea, além de ter a capacidade de voar em missões com óculos de visão noturna – 

OVN. A falta de um vetor puramente de ataque, com uma proteção balística mais forte 

e uma configuração para armamentos mais pesados, faz com que Aviação do Exército 

também utilizem os Fennec para mobiliar os Pelotões de Helicópteros de Ataque. 

 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende levantar quais helicópteros de ataque disponíveis 

no mercado mundial que mais se adequam ao Exército Brasileiro, tendo como escopo 

do trabalho o seguinte problema: qual o helicóptero de ataque mais adequado ao 

Exército Brasileiro nas suas diversas missões?  

Para isso, pretende atingir os seguintes objetivos específicos: 



a) Identificar as capacidades operacionais dos helicópteros de ataque 

disponíveis no mercado 

b) Identificar as capacidades logísticas dos helicópteros de ataque disponíveis 

no mercado 

c) Identificar os tipos de canhões, foguetes e mísseis que podem equipar os 

helicópteros de ataque analisados 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÃO 

- O Plano Estratégico do Exército impõe estudos para que o Exército realize a 

dotação de aeronave de ataque. 

- A Aviação do Exército possui em quase todas suas missões a necessidade 

do Pelotão ou da Seção de Reconhecimento e Ataque 

- As maiores potências militares mundiais possuem helicópteros de ataque 

concebidos para o combate 

- O Fennec é uma aeronave civil (Esquilo) adaptada para o emprego militar 

- O Plano Estratégico do Exército impõe o prosseguimento nos estudos para 

dotação de aeronaves de asa rotativa com capacidade de ataque. 

O FENNEC, dentre outras aeronaves da Aviação do Exército, está sendo 

modernizado pela Helibrás, em Itajubá – MG. Este vetor é limitado para cumprir sua 

missão, tendo em vista seus deficientes poder de fogo, meios de comunicação, meios 

de observação e blindagem. Com a finalidade de preencher essa lacuna nas 

possibilidades da Aviação do Exército, foi inserido no Plano Estratégico do Exército 

2016-2019, a atividade imposta de prosseguir nos estudos para dotação de aeronaves 

de asa rotativa com capacidade de ataque. O escopo desta pesquisa está em estudar 

qual helicóptero de ataque presente hoje no mercado mundial se adequa mais ao 

Exército Brasileiro, analisando suas capacidades operacionais e logísticas. 

 
2 METODOLOGIA 
 

Para que os helicópteros de ataque existentes fossem estudados, foi adotada 

a pesquisa exploratória, visando identificar as capacidades oferecidas que poderiam 

possibilitar à AvEx cumprir plenamente suas missões. As capacidades analisadas são: 

míssil (“stand off”), foguetes, canhão, sensores e autoproteção. Portanto, poderemos 



identificar dentro de uma escala de 1 a 5, qual a capacidade mais relevante que cada 

aeronave apresenta. 

Visando identificar quais capacidades eram mais relevantes para cada tipo de 

missão, foi realizada uma pesquisa descritiva com uma amostra de 50 pilotos de 

combate do Exército Brasileiro, formados no Centro de Instrução de Aviação do 

Exército, com a finalidade de levantar os seguintes dados quantitativos: identificar 

quais capacidades das aeronaves de ataque, compondo uma seção de ataque, que 

os pilotos de combate julgam mais importantes para o cumprimento das missões da 

AvEx. 

O questionário é composto de 5 perguntas onde os pilotos elencam do mais 

importante para o menos importante as capacidades das aeronaves que julgam mais 

relevantes para as missões de reconhecimento aeromóvel, segurança aeromóvel, 

ataque aeromóvel, assalto aeromóvel, incursão, infiltração, exfiltração aeromóvel e 

busca, combate e salvamento. 

As características disponibilizadas para os pilotos ranquearem são: míssil 

(“stand off”), foguetes, canhão, sensores e autoproteção, pois reunidas são 

imprescindíveis para o cumprimento de missões de combate, típicas da seção de 

ataque de helicópteros. O questionário está disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepbPx10OhcOySKOTsX5yVF9xOkqUm

45zsFf9XohCKs4vrg/viewform?usp=sf_link. 

 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
3.1.1 AERONAVES PESQUISADAS 

 
Conforme o Plano Estratégico do Exército 2016 – 2019, o Exército está 

aprofundando estudos para aquisição de um helicóptero de médio porte que tenha 

capacidade de ataque. 

Atualmente há seis países que estão desenvolvendo e produzindo helicópteros 

de ataque já consagrados de médio porte. A África do Sul, com a estatal Denel 

Aviation. A China, com a estatal CAIC - Changhe Aircraft Industries Corporation. Os 

Estados Unidos, sendo as fabricantes Bell Helicopters e Boeing. A França, com a 

fabricante Airbus, que comprou a antiga Eurocopter. A Inglaterra e a Itália, que dividem 

a fabricante AgustaWestland, que é a fusão da italiana Agusta com a inglesa 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepbPx10OhcOySKOTsX5yVF9xOkqUm45zsFf9XohCKs4vrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepbPx10OhcOySKOTsX5yVF9xOkqUm45zsFf9XohCKs4vrg/viewform?usp=sf_link


Westland. A Rússia, com a estatal Russian Helicopters. E, por fim, a Turquia, com a 

TAI - Turkish Aerospace Industry. 

Embora a venda para o Brasil de algumas destas aeronaves (figura 4) não 

tivera autorização do Estado de Defesa dos países fabricantes, realizamos os estudos 

sobre suas capacidades, caso haja uma futura autorização de venda. 

 

FIGURA 4: Fabricantes de helicópteros de ataque por países 
Fonte: O autor 

 

3.1.2 ARMAMENTO (MÍSSIL, FOGUETE, CANHÃO), AUTOPROTEÇÃO E 

SENSORES 

Para que as aeronaves sejam estudadas, algumas capacidades técnicas, que 

são específicas da aviação militar, serão explicadas a seguir. Permitindo, dessa forma, 

a consulta deste artigo por pessoal não especializado. 

 

3.1.3 ARMAMENTO 

Para que um helicóptero de ataque tenha alto poder de fogo, proporcionando o 

apoio necessário à força de superfície, ele deve ter mísseis, foguetes e canhão. 



Há vários tipos de mísseis, desde mísseis intercontinentais até mísseis ar – 

terra. Para um helicóptero de ataque, são necessários dois tipos de mísseis: ar – ar 

para autoproteção, e ar – terra. Os mísseis ar – terra são utilizados para destruir alvos 

no solo a partir de uma plataforma aérea, no caso, um helicóptero. Os mísseis ar – ar 

têm a função de destruir alvos aéreos a partir, também, de uma plataforma aérea. 

Diferentemente dos caças, os pilotos de helicópteros de ataque lançam mão desses 

mísseis para autoproteção de uma possível interceptação aérea do inimigo. A AvEx 

não tem como missão a intercepção aérea utilizando mísseis ar – ar.  Portanto, as 

capacidades que o míssil ar – terra proporciona tem mais importância devido a uma 

das principais virtudes de um helicóptero de ataque, que é a destruição de carros de 

combate. 

Míssil é um armamento que deve possuir basicamente três módulos: um 

propulsor, um sistema de guiagem e uma carga útil.  

Seu propulsor, por ser um míssil que equipa aeronaves, é um foguete. Seu 

comando pode ser teleguiado ou por leme-autoguiados. 

Ambos tipos de guiagem permitem o acerto do alvo de maneira automatizada. 

A grande diferença entre os dois tipos de comando está na perda de conexão entre a 

aeronave e o míssil. Um míssil com leme-autoguiado já sabe onde está seu alvo e 

processa suas informações de forma autônoma para atingir seu objetivo sem a 

necessidade de ser atualizado por dados da aeronave. 

A carga útil é o que realizará os danos ao alvo selecionado. Pode ser explosiva, 

incendiária, química, biológica, nuclear, além das cargas de reconhecimento, de 

operações psicológicas (panfletos) de alvo, para o adestramento de tropa antiaérea. 

Os helicópteros de ataque utilizam basicamente as cargas explosivas em suas 

missões. 

As aeronaves americanas são equipadas pelos mísseis (figuras 5 e 6) 

desenvolvidos nesse país. 

 



FIGURA 5: Mísseis ar – terra provenientes do Estados Unidos 
Fonte: O autor 

 

FIGURA 6: Mísseis ar – ar provenientes do Estados Unidos 
Fonte: O autor 

Os helicópteros provenientes da China e da Rússia são equipados com mísseis 

(figuras 7 e 8) russos. 

 

FIGURA 7: Mísseis ar – terra provenientes da Rússia 
Fonte: O autor 

 

FIGURA 7: Míssil ar – ar proveniente da Rússia 
Fonte: O autor 

As aeronaves fabricadas na África do Sul e na Europa são equipadas pelos 

mísseis (figuras 8 e 9) desenvolvidos por países que constituem a União Europeia. 

Cabe ressaltar que as aeronaves podem ser adaptadas suportarem mísseis de outros 

países dependendo com o alinhamento diplomático atual de cada país, porém as 

adaptações requeridas atrasam e encarecem o projeto de uma aeronave militar. 



 

FIGURA 8: Mísseis ar – terra provenientes da União Europeia 
Fonte: O autor 

 

FIGURA 9: Míssil ar – ar proveniente da União Europeia 
Fonte: O autor 

Foguete é um dos armamentos existentes em um helicóptero de ataque. Ele 

possui um alcance e precisão menores que um míssil. Dessa forma ele é usado em 

um envelope de apoio aproximado às tropas de superfície. 

A principal característica que o difere de um míssil é a ausência de um 

guiamento remoto ou autônomo. O foguete uma vez lançado, ele terá sua própria 

propulsão, mas não será guiado até o alvo, ou seja, ele seguira a linha de mira 

existente ao sair do lançador. 

As aeronaves americanas são equipadas com os foguetes (figura 10) norte 

americanos. 

 

FIGURA 10: Foguetes provenientes dos Estados Unidos 
Fonte: O autor 

 



Os helicópteros de ataque russos e chineses são equipados primordialmente 

por foguetes (figura 11) russos. 

 

FIGURA 11: Foguetes provenientes da Rússia 
Fonte: O autor 

As aeronaves de asas rotativas fabricadas na África do Sul e na Europa são 

equipadas pelos preferencialmente por foguete (figuras 12) desenvolvido por países 

que constituem a União Europeia. 

 

FIGURA 12: Foguete proveniente da União Europeia 
Fonte: O autor 

Outro armamento extremamente eficaz presente nesses tipos de helicópteros 

é o canhão presente a parte dianteira e inferior da fuselagem da aeronave. Essa 

posição somada ao peso dos pilotos em suas cabines, resultam na centralização do 

centro de gravidade da aeronave, tendo em vista que sua parte central/traseira está 

repleta de mísseis, foguetes e combustível. 

O canhão é um armamento de calibre menor, mas com a cadência de tiro 

extremamente alta, que gira em torno de 750 tiros por minuto. Uma aeronave é 

equipada aproximadamente com 700 cartuchos, portanto o uso judicioso pelos pilotos 

é primordial. 

O emprego deste armamento é extremamente eficaz contra veículos leves, 

casamatas e posições fortificadas. Há alguns casos do emprego desse armamento 

contra pessoal, porém é passível ilegitimidade devido à proporcionalidade da força. 

Similarmente aos mísseis e foguetes, os canhões (figuras 13, 14 e 15) que 

equipam os helicópteros de ataque estudados, seguem mesma lógica de procedência. 



 

FIGURA 13: Canhões provenientes dos Estados Unidos 
Fonte: O autor 

 

FIGURA 14: Canhões provenientes da Rússia 
Fonte: O autor 

 

FIGURA 15: Canhão proveniente da União Europeia 
Fonte: O autor 

 

3.1.4 AUTOPROTEÇÃO 

O helicóptero de ataque deve ter um sistema de autoproteção que permite ao 

piloto expor a aeronave em suas missões de combate e apoio ao combate. O sistema 

de autoproteção é composto por meios que permitam o piloto ter conhecimento que 

está em uma situação de vulnerabilidade e, se caso for identificado, poder ter 

condições de despistar o inimigo e os seus meios. A autoproteção deve, ainda, prover 

proteção balística, caso a aeronave seja alvejada. 

O RWR (radar warning receiver) é sistema que alerta que a aeronave está 

sendo iluminada por radar inimigo. Isso permite ao piloto ter conhecimento da 



vulnerabilidade que a aeronave se encontra. O MAW (missile approach warning 

system) alerta a aproximação de míssil que está de encontro à aeronave. Caso isso 

ocorra, manualmente ou automaticamente, a aeronave lança “flare” ou “chaff”, 

dependendo do tipo da ameaça. 

O “flare” é um dispositivo lançado para fora da aeronave que emite calor 

fazendo com os mísseis que são atraídos pelo calor possam ser despistados. 

O “chaff” é um dispositivo também lançado para fora da aeronave que pulveriza 

palhas de alumínio que a finalidade de refletir as ondas emitidas pelo radar inimigo e, 

dessa forma, despistá-lo. 

Caso os dispositivos mencionados anteriormente não evitem que a aeronave 

seja alvejada, a blindagem balística tem a finalidade de evitar a perfuração de pontos 

vitais da aeronave: cabine de pilotagem, tanque de combustível, motores, sistema 

hidráulico e controles de voo. 

 

3.1.5 SENSORES  

A capacidade de fogo de um helicóptero de ataque é proporcionada por 

sensores, que reúnem elementos eletrônicos, ópticos, giroscópicos, inerciais, 

barométricos, anemométricos, radar e GPS. A função dos sensores é detectar alvos 

e prover dados físicos em grandeza (velocidade do vento, temperatura do ambiente, 

geolocalização, aceleração/desaceleração) para realização do tiro. 

Interligados aos sensores, estão os armamentos: mísseis, foguetes e canhões 

e uma interface com o piloto dentro da cabine de comando (cockpit). O conjunto dos 

sensores, armamentos e a interface no cockpit é denominado sistema de armas. 

Algumas das aferições dos sensores são transmitidas ao piloto no cockpit. 

Outras aferições não são transmitidas aos pilotos, pois são processadas 

automaticamente pelo sistema de armas. O sistema de armas realiza cálculos físicos 

e matemáticos através de módulos para que o tiro de foguete, por exemplo, tenha sua 

linha de visada corrigida automaticamente quando desviada por ventos fortes. 

 

3.1.2 AH – 2 ROOIVALK 

O AH – 2 Rooivalk é uma geração de helicóptero de ataque da Sul Africana 

Denel Aviation. Em 1999, entrou em serviço pela primeira vez mobiliando a Força 

Aérea daquele país com uma aeronave. 



Após alguns problemas de integração com os mísseis Mokopa ZT – 6 durante 

o melhoramento do projeto em 2007, a Denel Aviation anunciou que interromperia o 

projeto. Entretanto, o governo Sul Africano interviu e investiu 137 milhões de dólares 

para torná-lo amplamente operacional. 

Ele possui todos os sensores necessários para detecção de alvos e 

monitoramento do campo de batalha. 

 

FIGURA 16: AH – 2 Rooivalk 
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

 

TABELA 1 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do AH – 2 Rooivalk 

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

HOT 3 SNEB GIAT Nexter Todos RWR 

Pars 3 LR    

MAW 

Flare 

Chaff 

Spike ER     

Mistral     

 

3.1.3 Z – 10 

Segundo Army Technology, o helicóptero de ataque Z-10 foi desenvolvido pelo 

Changhe Aircraft Industries Group (CHAIG) e pelo China Helicopter Research and 

Development Institute (CHRDI) para o Exército de Libertação Popular (PLA). O 

helicóptero está sendo fabricado pela Changhe Aircraft Industries Corporation (CAIC). 



 

FIGURA 17: Z – 10  
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

 

TABELA 2 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do Z – 10  

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

9K 114 Shturm S – 8  Gsh – 23    Todos RWR 

9M120 Ataka S – 13  2A42 Shipunov  MAW 

9K121 Vikhr    Flare 

Hermes – A     Chaff 

9K38 – V      

 

3.1.4 AH – 64  

Segundo Army Technology, o Apache é um helicóptero de ataque bimotor do 

exército desenvolvido por McDonnell Douglas (agora Boeing). Entrou em serviço no 

Exército dos EUA em 1984 e foi exportado para o Egito, Grécia, Israel, Holanda, 

Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Reino Unido. 

 

FIGURA 18: AH – 64 Apache 
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

 



TABELA 3 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do AH – 64 Apache 

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

AGM – 114  Hydra 70 Mk – 66  M61 Vulcan Todos RWR 

AGM – 65 Zuni Rocket Mk – 32 M197 Gatling Gun  MAW 

AGM – 122  M230 Chain Gun  Flare 

AIM – 92     Chaff 

AIM – 9      

 

3.1.5 AH – 1W  

Segundo Army Technology, O AH-1W Super Cobra é o helicóptero de ataque 

dos fuzileiros navais dos EUA. É fornecido pela Bell Helicopter Textron e entrou em 

serviço em 1985. 

 

 

FIGURA 19: AH – 1W Super Cobra 
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

 

TABELA 4 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do AH – 1W Super 

Cobra 

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

AGM – 114  Hydra 70 Mk – 66  M61 Vulcan Todos RWR 

AGM – 65 Zuni Rocket Mk – 32 M197 Gatling Gun  MAW 

AGM – 122  M230 Chain Gun  Flare 

AIM – 92     Chaff 

AIM – 9      

 

3.1.6 AH – 1Z 



 

Segundo Army Technology, o Viper é helicóptero de ataque bimotor está entre 

os mais letais do mundo e é capaz de transportar a mais ampla seleção de munições 

de qualquer helicóptero militar já criado. 

 

 

FIGURA 20: AH – 1Z Viper 
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

 

TABELA 5 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do AH – 1Z Viper 

 

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

AGM – 114  Hydra 70 Mk – 66  M61 Vulcan Todos RWR 

AGM – 65 Zuni Rocket Mk – 32 M197 Gatling Gun  MAW 

AGM – 122  M230 Chain Gun  Flare 

AIM – 92     Chaff 

AIM – 9      

 

3.1.7 EC – 665  

 

Segundo Army Technology, O helicóptero EC665 Tiger foi desenvolvido para a 

França e a Alemanha em três configurações: suporte multi-funções para o exército 

alemão e combate para o exército francês. O Tiger está sendo construído pela Airbus 

Helicopters. 

 

https://militarymachine.com/military-helicopters/


 

FIGURA 21: EC – 665 Tiger 
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

 

 

TABELA 6 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do EC – 665 Tiger 

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

HOT 3 SNEB GIAT Nexter Todos RWR 

Pars 3 LR    MAW 

Spike ER    Flare 

Mistral    Chaff 

 

3.1.8 A – 129  

 

Segundo Army Technology, O helicóptero de combate multi-funções AW129 é 

a mais recente variante do helicóptero A129 Mangusta (Mongoose) em serviço com o 

exército italiano. É fabricado pela AgustaWestland. 

 

 

FIGURA 22: A – 129 Mangusta 
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

 

TABELA 7 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do A – 129 Mangusta 



Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

HOT 3 SNEB GIAT Nexter Todos RWR 

Pars 3 LR    MAW 

Spike ER    Flare 

Mistral    Chaff 

 

3.1.10 Mi – 28  

 

Segundo Army Technology, o helicóptero de combate Mi-28 foi desenvolvido 

pela Mil Moscow Helicopter Plant e é conhecido pelo codinome da OTAN Havoc. 

 

FIGURA 23: Mi – 28 
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

TABELA 8 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do Mi – 28  

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

9K 114 Shturm S – 8  Gsh – 23    Todos RWR 

9M120 Ataka S – 13  2A42 Shipunov  MAW 

9K121 Vikhr    Flare 

Hermes – A     Chaff 

9K38 – V      

 

3.1.11 Mi – 35 

 

Segundo Army Technology, o Mi-35M é um helicóptero de combate 

multifuncional fabricado pela Rostvertol, uma subsidiária da Russian Helicopters. 

 



 

FIGURA 24: Mi – 35  
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

TABELA 9 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do Mi – 35  

 

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

9K 114 Shturm S – 8  Gsh – 23    Todos RWR 

9M120 Ataka S – 13  2A42 Shipunov  MAW 

9K121 Vikhr    Flare 

Hermes – A     Chaff 

9K38 – V      

 
3.1.12 KA – 50   

 

Segundo Army Technology, o KA – 50 é um helicóptero de combate de alto 

desempenho com capacidade diurna e noturna, alta capacidade de sobrevivência e 

poder de fogo para derrotar alvos aéreos e tanques fortemente blindados. 

 

 

FIGURA 25: KA – 50  
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 
 
 

 



TABELA 10 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do KA – 50  

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

9K 114 Shturm S – 8  Gsh – 23    Todos RWR 

9M120 Ataka S – 13  2A42 Shipunov  MAW 

9K121 Vikhr    Flare 

Hermes – A     Chaff 

9K38 – V      

 
3.1.13 KA - 52 

 

Segundo Army Technology, o Ka-52 é um helicóptero de ataque para qualquer 

clima operado pela Força Aérea Russa desenvolvido pelo Kamov Design Bureau. 

 

 

FIGURA 26: KA – 52  
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

 
 
TABELA 11 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do KA – 52  

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

9K 114 Shturm S – 8  Gsh – 23    Todos RWR 

9M120 Ataka S – 13  2A42 Shipunov  MAW 

9K121 Vikhr    Flare 

Hermes – A     Chaff 

9K38 – V      

 
 

 



3.1.14 T – 129   

Segundo Army Technology, o helicóptero de ataque multifuncional T129 está 

sendo desenvolvido em conjunto pela AgustaWestland e Turkish Aerospace Industries 

(TAI) para o Comando das Forças Terrestres da Turquia. 

 

 

FIGURA 27: T – 129 Atak 
Fonte: GIORGIO (2016, p. 45-63) 

 
TABELA 12 – Armamento, sensores e sistema de autoproteção do T – 129 Atak  

Míssil Foguete Canhão Sensores Autoproteção 

HOT 3 SNEB GIAT Nexter Todos RWR 

Pars 3 LR    MAW 

Spike ER    Flare 

Mistral    Chaff 

 
 
3.2 QUESTIONÁRIO 

 

Foi aplicado um questionário para trinta pilotos de combate formados no Centro 

de Instrução de Aviação do Exército. O questionário tem como finalidade aproveitar a 

formação e experiência dos militares especialistas em aviação para levantar quais 

capacidades são mais preponderantes nos helicópteros de ataque nas diversas 

missões previstas para AvEx já citadas anteriormente. 

O universo está composto por majores e capitães do serviço ativo do Exército 

Brasileiro servindo nas diversas organizações militares de aviação. Todos os militares 

que foram pesquisados têm os cursos de piloto de combate e pilotagem tática. Esses 

cursos dão subsídios para que os pilotos saibam utilizar os meios aéreos em sua 

plenitude, tanto tecnicamente, quanto taticamente. Dessa forma, o universo tem 



condições de apontar quais capacidades são mais relevantes nos materiais de 

emprego militar estudados. 

Para atingir esse objetivo, foram elaboradas oito perguntas, sendo a primeira 

de identificação e a última de fechamento. As outras seis perguntas são destinadas 

ao levantamento da pesquisa. 

As perguntas são objetivas, dando a opção para o pesquisado de escalonar de 

1 a 5 as capacidades mais importantes e as menos importantes das aeronaves de 

ataque. As capacidades são contextualizadas nas missões de reconhecimento 

aeromóvel, segurança aeromóvel, ataque aeromóvel, assalto aeromóvel, incursão, 

infiltração e exfiltração aeromóvel e busca, combate e salvamento. 

As capacidades pesquisadas são alcance do míssil (“stand off”), foguetes, 

canhão, sensores e autoproteção. 

Portanto, com esse levantamento é possível tabular as capacidades mais 

importantes para cada tipo de missão. 

Após o levantamento, o estudou revelou o seguinte resultado: 

Na missão de reconhecimento aeromóvel, as capacidades de autoproteção e 

sensores são as mais importantes que devem estar presentes na aeronave. 

 

 
FIGURA 28: Resultado do questionário  
Fonte: Autor 



Na missão de segurança aeromóvel, as capacidades de autoproteção e 

alcance dos mísseis são as mais importantes que devem estar presentes na 

aeronave. 

 

 
FIGURA 29: Resultado do questionário  
Fonte: Autor 

 

Na missão de ataque e assalto aeromóvel, as capacidades de alcance dos 

mísseis e autoproteção são as mais importantes que devem estar presentes na 

aeronave. 

 
FIGURA 29: Resultado do questionário  
Fonte: Autor 



 
FIGURA 31: Resultado do questionário  
Fonte: Autor 

Na missão de incursão/infiltração/exfiltração aeromóvel, as capacidades de 

autoproteção e canhão são as mais importantes que devem estar presentes na 

aeronave. 

 
FIGURA 32: Resultado do questionário  
Fonte: Autor 

 

 

Portanto, conclui-se que, de maneira que as capacidades mais importantes dos 

helicópteros de ataque, numa visão geral de todas as missões, são autoproteção, 



alcance dos mísseis, sensores, canhão e foguetes. Sendo a autoproteção a qualidade 

mais importante seguidos das outras, respectivamente. 

 
4 CONCLUSÃO 
 
 
4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Confrontando as os dados fornecidos pelos pilotos de combate com as 

características de cada aeronave, conclui-se que as aeronaves que comportam os 

mísseis americanos têm mais vantagem “stand off” do que as equipadas com mísseis 

europeus ou russos, além de serem mais leves, contribuindo com a diminuição do 

peso máximo de decolagem. Portanto, conclui-se que as aeronaves AH – 1W Super 

Cobra e AH – 64 Apache são as aeronaves que melhor atendem o Exército Brasileiro 

no fator operacional.  

Após a análise de todos dados, é possível ter uma dimensão geral e superficial 

dos helicópteros de ataque existentes no mercado atualmente. Para uma dimensão 

específica, técnica e profunda, seriam necessários testes e voos de ensaio por 

pessoal especializado para que fosse confeccionado um Relatório de Voo para cada 

aparelho avaliado. 

Nesse relatório, seria possível dimensionar a estrutura (cabine de pilotagem 

dianteira e traseira), painel de instrumentos, trem de pouso, rotor principal, rotor de 

cauda, comandos de voo, motores (sistema de transmissão, sistema de combustível, 

sistema de piloto automático), comunicações e navegação, ergonomia e campo visual, 

procedimentos de partida dos motores, manobras de decolagem vertical, voo pairado 

dentro do efeito solo, pairado fora do efeito solo, táxi, pouso vertical, decolagem 

normal, autorrotação, curvas a baixa altura, decolagem de máxima performance, 

parada rápida na reta, decolagem tática na reta. 

Todos esses equipamentos e manobras devem ser verificados antes da 

compra, pois são elementos requisitados durante o cumprimento das missões. 
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