
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

 

Cap Com CARLOS EDUARDO DA PAZ MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES DE 

AVIAÇÃO DO EXÉRCITO PARA EMPREGO EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA 

LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA FUNDAMENTADA NO PLANEJAMENTO 

BASEADO EM CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2020 

 



ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

 

 

Cap Com CARLOS EDUARDO DA PAZ MOREIRA 

 

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES DE 

AVIAÇÃO DO EXÉRCITO PARA EMPREGO EM OPERAÇÕES DE GARANTIA 

DA LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA FUNDAMENTADA NO 

PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada 
à Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais, como requisito parcial para a 
obtenção do Grau de Mestre em 
Ciências Militares. 
 
Orientador: Cel Carlos Henrique do 
NASCIMENTO Barros 

 

 

 

Rio de Janeiro 

 

2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aos meus pais, esposa, meu filho e a toda 

minha família que, com muita 

compreensão e apoio, me auxiliaram para 

que eu completasse esse objetivo em 

minha vida. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Ao Cel Nascimento, meu orientador, pelo suporte, correções e pelas palavras 

sempre incentivadoras no decorrer dessa empreitada. 

Ao Gen Aguiar, ao Cel Dalla Torre, ao Maj Campos, ao Maj Akamine, ao Cap 

Pugliesi e ao Cap Catirse, pela constante prontidão em apoiar minha pesquisa. 

Aos companheiros da nossa Aviação do Exército, pilotos e gerentes, que não 

hesitaram em partilhar suas experiências nas entrevistas e questionários.  

Aos integrantes do Estado-Maior do Comando de Aviação do Exército e aos 

integrantes da Companhia de Comunicações de Aviação do Exército pela mão 

sempre estendia, pronta a ajudar.  

Aos meus pais, pelo exemplo de vida que são para mim, para meus irmãos e 

meu filho. 

Ao meu irmão Marcelo, por ter aberto mão tantas vezes de seus estudos para 

ECEME ao me apoiar nos momentos mais difíceis da pesquisa. 

A minha doce esposa Greici, que soube demonstrar seu amor e compreensão 

nos momentos de ausência em que me dedicava aos estudos. Seu incentivo foi o 

alimento da minha motivação.  

A Deus, o todo poderoso, que me concedeu a vida e saúde para chegar até 

aqui.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pessoas podem fazer seus planos, 
porém é o Senhor Deus que dá a última 
palavra. 

 
(Provérbios 16:1 - NTLH) 



RESUMO 

 

 

 

O Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) surgiu como solução às 
incertezas que cercavam os conflitos a partir do final da década de 90. Grandes 
potencias militares evoluíram na arte da guerra alterando a forma de planejamento, 
anteriormente baseado em ameaças, para o PBC. O Exército Brasileiro (EB) iniciou 
um meticuloso processo de transformação e modernização em busca do ingresso no 
seleto grupo apto a combater na Era do Conhecimento. Após inúmeros estudos, 
foram traçadas as capacidade requeridas para a Força e, em 2014, o EB elabora 
seu Catálogo de Capacidades. Nesse mesmo período, o Brasil figura como sede de 
inúmeros conflitos internos que exigiram das Forças Armadas o constante 
aprestamento para sem empregado em ações subsidiárias, principalmente nas 
Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO). Esse tipo de operação requer 
do Comandante (Cmt) um elevado nível de consciência situacional para que a 
decisão seja tomada com o maior grau de certeza possível. A Aviação do Exército 
(Av Ex), atuando como as asas da Força Terrestre, proporciona enormes ganhos 
nas capacidades durante as Op GLO. Contudo, as demandas por sistemas de 
Comando e Controle são exponenciais. Para isso, a Aviação emprega a Companhia 
de Comunicações de Aviação do Exército (Cia Com Av Ex), organização militar 
criada em 2014, para suprir essa necessidade. Nesse contexto, qual organização 
modular da Cia Com Av Ex permitirá apoiar, de modo eficaz, o Comando de Aviação 
do Exército (C Av Ex) em Op GLO? Para alcançar uma solução para o problema, foi 
realizado um estudo sobre o histórico do PBC no contexto nacional e internacional, 
onde se destacou o processo de transformação e modernização do EB, além de 
entrevistas e questionários com especialistas. A conclusão obtida pôde ser 
materializada na proposta apresentada no presente estudo: uma solução modular, 
fundamentada na doutrina de Planejamento Baseado em Capacidades, respeitando 
as características do ambiente operacional das Op GLO e as peculiaridades da Av 
Ex.  
 

 

Palavras-chave: Organização Modular, Planejamento Baseado em Capacidades, 
Aviação do Exército, Companhia de Comunicações de Aviação do Exército, 
Operação de Garantia da Lei e da Ordem. 



RESUMEN 

 

 

 

La Planificación Basada en Capacidades (PBC) surgió como una solución a las 
incertidumbres que rodean el conflicto desde fines de la década de 1990. Las 
principales potencias militares evolucionaron en la arte de la guerra al cambiar la 
forma de planificación anteriormente basada en amenazas a PBC. El Ejército 
Brasileño (EB) comenzó un meticuloso proceso de transformación y modernización 
en busca de unirse al grupo selecto capaz de luchar en la Era del Conocimiento. 
Después de numerosos estudios, se rastrearon las capacidades requeridas para la 
Fuerza y, en 2014, el EB prepara su Catálogo de capacidad. Durante este mismo 
período, Brasil es sede de innumerables conflictos internos que exigieron de las 
Fuerzas Armadas la disponibilidad constante de ningún empleado en acciones 
subsidiarias, principalmente en Operaciones de Garantía de la Ley y del Orden (Op 
GLO). Este tipo de operación requiere que el Comandante (Cmt) tenga un alto nivel 
de conciencia situacional para que la decisión se pueda tomar con la mayor 
precisión posible. La Aviación del Ejército (Av Ex), actuando como las alas de la 
Fuerza de Tierra, proporciona grandes ganancias en capacidades durante en Op 
GLO. Sin embargo, las demandas de los sistemas de comando y control son 
exponenciales. Con este fin, la Aviación emplea a la Compañía de Comunicaciones 
de Aviación del Ejército (Cia Com Av Ex), una organización militar creada en 2014, 
para satisfacer esta necesidad. En este contexto, ¿qué organización modular de la 
Cia Com Av Ex podrá soportar efectivamente el Comando de Aviación del Ejército 
en Op GLO? Para llegar a una solución al problema, se realizó un estudio sobre la 
historia del PBC en el contexto nacional e internacional, destacando el proceso de 
transformación y modernización del EB, así como entrevistas y cuestionarios con 
expertos. La conclusión obtenida podría materializarse en la propuesta presentada 
en este estudio: una solución modular, basada en la doctrina de Planificación 
basada en capacidad, respetando las características del entorno operativo en Op 
GLO y las peculiaridades de la Av Ex. 
 

 

Palabras Claves: Organización modular, Planificación Basada en Capacidades, 
Aviación del ejército, Compañía de Comunicaciones de Aviación del Ejército, 
Operación de Garantía de Ley y del Orden. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Comando e Controle (C2) é o meio basilar pelo qual o comandante (Cmt) 

exerce sua autoridade e direciona de maneira eficaz as ações, com o objetivo de 

cumprir a missão imposta pelo escalão superior. 

De acordo com o manual EB20-MC-10.205 - Comando e Controle:  

 

A superioridade de Comando e Controle proporciona vantagens vitais para 
o desenvolvimento das operações. Para isso, é indispensável que desde o 
tempo de paz se estabeleçam as condições necessárias ao enlace conjunto 
de tarefas afins, reunidas segundo critérios de relacionamento, 
interdependência ou de similaridade, cujos resultados concorrem para o 
desenvolvimento de uma determinada função de combate [...].(BRASIL, 
2015b, p. 3-2). 

 

Nos últimos quinze anos, o Brasil sediou uma sequência de grandes eventos 

internacionais, tais como: a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio +20) - 2012, Copa das Confederações - 2013, Jornada Mundial da 

Juventude - 2013, Copa do Mundo FIFA - 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 

Rio - 2016. Esses eventos exigiram um elevado grau de planejamento no âmbito da 

Segurança Pública, a fim de evitar desgastes frente não apenas às inúmeras nações 

que participavam diretamente nos eventos, como também à imprensa internacional. 

Diante dessa demanda e como consequência direta do constante aumento da 

criminalidade nos grandes centros urbanos, bem como da falência dos Órgãos de 

Segurança Pública e Segurança Patrimonial, o Governo Federal desencadeou um 

crescente aumento no emprego das Forças Armadas em Operações (Op) de 

Cooperação e Coordenação com Agências, que alcançou seu ápice com a recente 

Intervenção Federal na área da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. 

A crise na segurança e os Grandes Eventos colocaram o Brasil em um 

ambiente de incertezas que exigia um aprimoramento ou remodelamento na doutrina 

militar, bem como da preparação e do emprego das Forças Armadas. 

No cenário mundial, algumas nações e organizações de defesa, com 

destaque para os Estados Unidos da América (EUA) e para a Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN), aprimoraram suas doutrinas de emprego ao 

colocar em prática uma nova forma de planejar e se preparar para atuar sob 

qualquer circunstância num cenário de absoluta incerteza. Essa é o Planejamento 
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Baseado em Capacidades (PBC), o qual altera a antiga forma de planejamento 

baseado em inimigos específicos. 

Nessa esteira, o Ministério da Defesa (MD) inseriu, como diretriz da Estratégia 

Nacional de Defesa (END), a ordem de estruturar o potencial estratégico em torno 

de capacidades: 

 

Convém organizar as Forças Armadas em torno de capacidades, não em 
torno de inimigos específicos. O Brasil não tem inimigos no presente. Para 
não tê-los no futuro, é preciso preservar a paz e preparar-se para a guerra 
(BRASIL, 2012, p.58). 

 

O emprego quase constante do Exército Brasileiro (EB) em Op de Garantia da 

Lei e da Ordem (GLO) exige, dentre outras peculiaridades, elevado nível de 

consciência situacional. A complexidade do ambiente requer um Sistema de C2 

eficiente, de maneira que o comando (Cmdo) obtenha maior facilidade na tomada de 

decisão. 

O Estado Maior do Exército (EME) deu o primeiro passo rumo ao PBC no ano 

de 2015, ao publicar o Catálogo de Capacidades do Exército (EB20-C-07-001). 

Segundo esse documento, “à medida que o EB prossegue em seu processo de 

transformação, adquire novas capacidades e aperfeiçoa as existentes”. 

Segundo o Manual de Doutrina Militar Terrestre: 

 

A 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: 
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI. Para que as 
unidades atinjam o nível máximo de prontidão operativa, é necessário que 
possuam as capacidades que lhes são requeridas na sua plenitude 
(BRASIL, 2014b, p. 3-3). 

 

Assim, conforme a transformação do Exército ocorre, as capacidades 

existentes são aperfeiçoadas e outras são adquiridas. Esse efeito é fruto da 

transformação conjunta de todos os elementos que compõem a Força. 

Presume-se, dessa forma, que, ao ser observada uma nova capacidade 

requerida, esforços devem ser direcionados para que essa passe a integrar o rol de 

capacidades existentes. 

Atuando como as asas da Força Terrestre, a Aviação do Exército (Av Ex) 

contribui para a efetividade das diversas Capacidades Militares através de suas 
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Capacidades Operativas, conforme observado na Figura 1. Essas irão possibilitar o 

cumprimento das tarefas e missões futuras.  

 

 
FIGURA1 – Definição das Capacidades 

Fonte: Brasil (2014a, p.5) 

 

Das Capacidades Operativas da Av Ex que integram a Capacidade Militar 

Terrestre Comando e Controle, surge o papel da Companhia de Comunicações de 

Aviação do Exército (Cia Com Av Ex), no nível tático, como protagonista na missão 

de instalar, explorar e manter os diversos sistemas.  

O emprego dual da Cia Com Com Av Ex se debruça sobre a necessidade de 

integrar-se ao Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC2) e ao Sistema de 

Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). Assim, evidencia-se a complexa 

busca de se manter sempre atualizada quanto às evoluções da tecnologia, 

disponibilizando aos Cmt, nos diversos escalões, o elevado nível de consciência 

situacional que as Op exigem. 

A Portaria Nr 66-EME, de 05 de Novembro de 2014, publicou a Base 

Doutrinária da Cia Com Av Ex. Nela, é possível enumerar uma série de 

tarefas/atividades da OM.  

De acordo com o Catálogo de Capacidades da Força Terrestre, elaborado em 

2014, as tarefas: 

 

[...] constituem ações a serem executadas pelos diversos sistemas e 
elementos operativos [...] Durante a fase de planejamento das operações, 
os comandantes e seus Estados-Maiores identificam as tarefas a cumprir, 
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selecionam as capacidades adequadas para que cada tarefa seja realizada 
com eficácia e iniciam o detalhamento de como cumprir a missão recebida 
(BRASIL, 2014a, p.7). 

 

Segundo Madeira (2009b, apud LEITE, 2011, p. 21), capacidades  

relativamente  genéricas  podem ser  traduzidas  em  módulos.  Os módulos de 

capacidades podem ser, por exemplo: recursos humanos, conceitos operacionais, 

meios ou infra-estruturas  de  apoio.  

O emprego de módulos fornece elevado grau de flexibilidade para  acomodar 

demandas futuras, contribuindo para um aumento na operacionalidade da OM. 

Dessa forma, o presente trabalho visa propor uma organização modular da 

Cia Com Av Ex para emprego em Op GLO, de forma que as tarefas previstas em 

sua Base Doutrinária sejam executadas.  

Pretende-se ainda, caso seja verificado alguma incompatibilidade, propor uma 

readequação das tarefas da Cia Com Av Ex. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Os estudos e experimentações doutrinárias que culminaram na criação da Cia 

Com Av Ex foram inspirados em trabalho acadêmico desenvolvido na Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), no ano de 2012, com o tema: O 

Comando e Controle e o Apoio de Guerra Eletrônica da Aviação do Exército nas 

Missões de Combate nas Operações Aeromóveis: análise da situação atual e das 

deficiências. 

Em 2013, o Cmt Av Ex determinou a criação de uma Comissão responsável 

pela implantação da estrutura de C2 da Av Ex. Com base em estudos realizados, 

foram realizadas experimentações doutrinárias a fim de propor a composição de tal 

estrutura, tendo como base uma nova OM. 

Criada em abril de 2014, a Cia Com Av Ex ainda se encontra em fase de 

implantação, buscando o preenchimento do Quadro de Cargos Previstos (QCP) e do 

Quadro de Dotação de Material Previsto (QDMP), bem como o aprimoramento de 

sua doutrina.  
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Paralelamente, as constantes demandas pelo apoio da Av Ex, principalmente 

em Op GLO, fizeram com que a doutrina do Sistema de C² da Av Ex se adaptasse 

às necessidades apresentadas.  

Diante desse panorama, foi possível observar que a Capacidade Militar 

Terrestre Comando e Controle tem se apresentado como oportunidade de melhoria 

nas Op GLO, principalmente, em cidades ou regiões que não contam com o Sistema 

Nacional de Comunicações Críticas (SISNACC)1 desdobrado, fato esse que 

prejudica o Comando e Controle nas Operações. 

Para atuar em tal cenário, é necessário que os meios aéreos da Av Ex 

empreguem equipamentos portáteis de uso terrestre, a fim de fornecer o mínimo de 

consciência situacional para o Comando. 

O problema, portanto, consiste em fornecer um sistema de C2 flexível e 

adaptável às constantes demandas que as Op GLO apresentam, de modo a não 

comprometer o ciclo de tomada de decisão.  

Nesse contexto, este estudo visa averiguar a seguinte situação problema: 

qual organização modular da Cia Com Av Ex permitirá apoiar, de modo eficaz, o 

Comando de Aviação do Exército (C Av Ex) em Op GLO?  

 

1.2 OBJETIVO 

Nesta seção, serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos 

deste trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Essa pesquisa tem como objetivo geral propor uma organização modular 

eficaz para a Cia Com Av Ex, voltada para seu emprego em Op GLO. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

                                            
1
O SISNACC é um sistema rádio que utiliza a arquitetura troncalizada. No Exército, o sistema 

ficou conhecido como Sistema de Radiocomunicação Digital Troncalizado (SRDT) e foi amplamente 
empregado nos Grandes Eventos. 



26 
 

Com o intuito de atingir o resultado final desejado, e atento ao objetivo geral, 

foram alçados objetivos específicos para guiar, de maneira coerente, a execução do 

trabalho: 

a) Estudar a doutrina do Planejamento Baseado em Capacidades no 

contexto internacional; 

b) Estudar a doutrina do Planejamento Baseado em Capacidades nas 

Forças Armadas Brasileiras; 

c) Descrever o processo de transformação e modernização do EB; 

d) Estudar a doutrina do Planejamento Baseado em Capacidades no 

Exército Brasileiro; 

e) Estudar a organização da Av Ex; 

f) Apresentar as Capacidades Operativas da Av Ex em Op GLO; 

g) Estudar a Base Doutrinária (Ba Dout) da Cia Com Av Ex; 

h) Apresentar a estrutura atual do Sistema de Comando e Controle da 

Aviação do Exército (Sis C2 Av Ex); 

i) Apresentar a organização da Cia Com Av Ex prevista no Quadro 

Organizacional (QO) e descrever as tarefas previstas na Base Doutrinária; 

j) Estudar o emprego da Cia Com Av Ex em Op GLO; 

k) Descrever a organização da Cia Com Av Ex para emprego em Op GLO; 

l) Apresentar o catálogo de serviços oferecidos pela Cia Com Av Ex em Op 

GLO; 

m) Analisar uma proposta de adequação das tarefas da Cia Com Av Ex 

visando atender às Capacidades Operativas; 

n) Apresentar a estrutura de um módulo operacional básico de pronto 

emprego (material e pessoal) para as Op GLO; e 

o) Propor uma organização modular para a Cia Com Av Ex para emprego 

em Op GLO adequada às suas capacidades reais, sugerindo, se for o caso, uma 

adequação das tarefas da OM. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Para atingir o objetivo apresentado e, de acordo com o problema de pesquisa 

exposto previamente, foram observadas as seguintes questões de estudo: 
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a) O que é Planejamento Baseado em Capacidades? 

b) Em que consiste a organização modular? 

c) Como evoluiu a doutrina de países que adotam o PBC atualmente? 

d) Como evoluiu a doutrina do EB, até o presente momento, no que diz 

respeito ao PBC? 

e) Qual é a estrutura atual do Sistema de Comando e Controle da Av Ex? 

f) Quais são as Capacidades Operativas da Av Ex em Op GLO? 

g) Como está organizada a Cia Com Av Ex? 

h) Quais as tarefas previstas na Base Doutrinária (Ba Dout) da Cia Com Av 

Ex? 

i) Quais são os sistemas e serviços oferecidos pela Cia Com Av Ex? 

j) Existem tarefas que não estão previstas, porém são executadas? 

k) Existem adequações que possam ser sugeridas quanto às tarefas da Cia 

Com Av Ex previstas em sua Ba Dout? 

l) Quais são as características de uma estrutura organizada em módulos? 

m) Como a Cia Com Av Ex poderia ser organizada em módulos para 

emprego em Op GLO? 

n) Qual é a sugestão para constituição dos módulos da Cia Com Av Ex? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

  

O presente estudo se coloca como uma ferramenta para analisar, sob a ótica 

doutrinária, as capacidades operativas da Av Ex nas Op GLO, dentro do contexto da 

Capacidade Militar Terrestre Comando e Controle, cujas tarefas são executas pela 

Cia Com Av Ex. 

A atualidade do tema é percebida no constante emprego das Forças Armadas 

em apoio ao Governo Federal, o qual ocorre, de maneira geral, em ambientes 

urbanos, onde as táticas e técnicas de emprego da Força se amparam na doutrina 

das Op GLO. 

Seguindo a tendência internacional de planejamento, a visão proposta pelo 

EB, e bem definida na Estratégia Nacional de Defesa, demonstra uma busca sem 

precedentes do EME pelo aperfeiçoamento da prontidão operacional. Busca essa 

traduzida pelo desenvolvimento e consolidação das capacidades. Dessa maneira, a 
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forma de emprego estratégico das Forças Armadas são redesenhadas na história da 

Doutrina Militar ao se adotar o PBC, uma vez que se exige da Força a prontidão para 

combater uma ameaça num ambiente dominado pela incerteza. 

O autor do estudo foi integrante do Grupo de Implantação da Estrutura de 

Comando e Controle da Aviação do Exército, o qual contribuiu para a criação dessa 

OM. Como um dos primeiros integrantes do Núcleo da Cia Com Av Ex, auxiliou na 

confecção do Quadro Organizacional e no desenvolvimento do seu emprego. 

Durante o tempo em que serviu na Cia Com Av Ex, desempenhou todas as funções 

típicas do Estado-Maior, tanto em atividades administrativas quanto em operações, 

tais como: Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, Copa do 

Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Acrecenta-se ainda a 

participação do autor na reformulação dos manuais de campanha Brigada de 

Aviação do Exército e Batalhão de Aviação do Exército. 

O ineditismo deste trabalho se deve à: 

a) Escassez de estudos e pesquisas que abordem o tema PBC no nível 

tático, uma vez que o assunto é sempre tratado no nível estratégico; 

b) Ausência de estudos e pesquisas que relacionem PBC e as tarefas 

executadas pela Aviação do Exército em Op GLO; 

c) Carência de estudos que correlacionem os temas PBC, Av Ex e Op GLO;  

d) Especificidade do emprego da recém criada Cia Com Av Ex com sua 

Base Doutrinária fundamentada no contexto de capacidades; e 

e) Possibilidade de o presente estudo contribuir para a revisão do Quadro 

Organizacional da Cia Com Av Ex, prevista para o ano de 2020, e servir como 

referência para a formulação do Manual da Cia Com Av Ex, previsto para em 2021. 

A fim de proporcionar as condicionantes necessárias ao prosseguimento da 

pesquisa, este trabalho se valerá da análise das seguintes variáveis que integram o 

acrônimo DOAMEPI2: doutrina, organização, material e pessoal. 

Por fim, pretende-se definir um módulo básico de pronto emprego da Cia Com 

Av Ex para apoio à Av Ex em Op GLO, verificar a possibilidade de readequação das 

tarefas previstas na Base Doutrinária da Cia Com Av Ex, e fornecer subsídios para o 

                                            

2
 É obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados  e  

indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou  processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal 
e Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI (BRASIL, 2014c, p. 3-3). 
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desenvolvimento de futuros manuais doutrinários, em especial o Manual da Cia Com 

Av Ex. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os procedimentos metodológicos 

empregados no transcurso deste estudo para obter os dados necessários e analisar 

as informações, visando à solução do problema proposto. Foram tipificados os 

procedimentos a serem adotados para a realização da pesquisa documental, da 

definição da amostra, além de outros instrumentos de coleta de dados utilizados, 

como questionários e entrevistas. Dessa maneira, com o intuito de auxiliar o 

encadeamento das ideias, este capítulo foi dividido nos seguintes tópicos: Objeto 

Formal de Estudo, Amostra e Delineamento da Pesquisa. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Analisando a Companhia de Comunicações de Aviação do Exército, no 

período entre os anos de 2014 e 2019, esta pesquisa realizou o estudo das Op que 

contaram com o emprego da Av Ex.  

Visando delimitar o tema, o Objeto Formal de Estudo se restringiu às Op GLO 

em que foi mobiliado o Centro de Operações (C Op) do C Av Ex. 

A inclusão dos grandes eventos como objeto de estudo se fez necessária 

uma vez que as peculiaridades dos sistemas de comunicações e C2 desdobrados 

são, numa primeira análise, muito semelhantes às fundamentais em Op GLO. 

Buscando a solução do problema, as necessidades demandadas pelo Sis C2 

Av Ex serão comparadas às previstas para a Cia Com Av Ex em sua Base 

Doutrinária. Também será estudado o andamento da implantação do PBC no 

Ministério da Defesa (MD) e no EB, a fim de alinhar uma solução para o problema 

proposto que melhor atenda aos anseios da Força.  

Foi objeto de consulta, ainda, o processo de modernização e transformação 

das Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) e do Chile, o qual 

contribuiu com o processo de transformação da doutrina do EB e com a implantação 

do PBC. 

O critério de escolha destes países, para fins de comparação, se deve ao fato 

de possuírem uma doutrina consolidada de PBC, não somente pelas Forças 

Armadas, como também pelas Forças Auxiliares e Órgãos de Segurança Pública.  
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Dessa maneira, se tem como Variável independente o “Planejamento 

Baseado em Capacidades”, uma vez que sua observância influenciará diretamente 

na “organização modular da Cia Com Av Ex para emprego em Op GLO”, a qual 

será a Variável Dependente. 

Devido às características qualitativas das variáveis apresentadas, torna-se 

pertinente sua significação conceitual e operacional, cooperando assim para sua 

melhor compreensão. 

 

2.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

2.1.1.1 Variável Independente: Planejamento Baseado em Capacidades 

 

Segundo Leite (2011, p. 19) o Planejamento Baseado em Capacidades é um 

modelo que possui, entre outras, a características de se desenvolver em “ambiente 

de incerteza, realçando a flexibilidade, a robustez e a adaptabilidade da 

capacidade”. Dessa forma, uma Força Armada deve ser organizada em torno de 

capacidades específicas. “Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou 

organização militar, para que possa cumprir determinada missão ou tarefa” (Brasil, 

2019c, p. 3-3). 

 

2.1.1.2 Variável Dependente: organização modular da Cia Com Av Ex para emprego 

em Op GLO 

 

Os módulos podem ser definidos como a menor fração operacional de uma 

Organização Militar e possuem capacidades relativamente genéricas, conforme 

elucidou Leite (2011, p. 21). O cerne de seu emprego operacional se traduz por meio 

da união de vários módulos. “Faz-se necessário juntá-los e montá-los 

adequadamente, com rapidez e grande flexibilidade, face às variadas operações [...]. 

Aliás, esta é uma das principais características do CBP: a modularidade” (ibid, p. 

22). 

A organização modular da Cia Com Av Ex para emprego em Op GLO será um 

resultado direto do PBC, podendo sofrer alterações na sua constituição à medida 
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que novas capacidades venham a ser requeridas, ou ainda, caso as exigências 

sejam suprimidas.  

 

2.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

Com o objetivo de melhor compreender o Objeto Formal de Estudo, foram 

elaborados os Quadros de Operacionalização de Variáveis a seguir. Eles 

demonstram os pontos julgados fundamentais ao estudo, enumerando as 

dimensões, os indicadores e as formas de medição de cada variável: 

 

Variável 

Independente 
Dimensão Indicadores Forma de medição 

Planejamento  

Baseado em 

Capacidades 

Doutrinária 

- Doutrina do PBC no 

contexto internacional, 

nas Forças Armadas 

Brasileiras e no Exército 

Brasileiro 

Revisão 

bibliográfica e 

Entrevista 

Operacional 
- O emprego da Av Ex 

em Op 

Revisão 

Bibliográfica, 

Entrevistas e 

Levantamento de 

dados de relatórios 

QUADRO 1 – Variável Independente: Planejamento Baseado em Capacidades 
Fonte: o autor 

 

Variável 

Dependente 
Dimensão Indicadores 

Forma de 

medição 

Organização 

modular da Cia 

Com Av Ex para 

emprego em Op 

GLO 

Doutrinária 

- Tarefas previstas na 

Base Doutrinária da Cia 

Com Av Ex 

Revisão 

Bibliográfica 

Operacional 

- Missões cumpridas pela 

Cia Com Av Ex 

- Demandas de C2 do C 

Av Ex 

Levantamento de 

dados de 

relatórios, 

questionários e 



33 
 

Variável 

Dependente 
Dimensão Indicadores 

Forma de 

medição 

entrevistas 

Material 

- Necessidades 

apresentadas em 

operações 

Questionários e 

Levantamento de 

dados de 

relatórios 

QUADRO 2 – Variável Dependente: Organização modular da Cia Com Av Ex para emprego em Op 
GLO 
Fonte: o autor. 

 

A pesquisa bibliográfica, complementada por um levantamento de dados de 

relatórios, acrescida de questionários, tem por objetivo verificar as tarefas realmente 

executadas pela OM. 

 

2.2 AMOSTRA 

 

A fim de facilitar a sequência das ações, as atividades foram fracionadas em 

três etapas diferentes. 

1ª etapa: entrevista com integrante do Centro de Doutrina do Exército (C Dout 

Ex). 

O militar em questão é responsável pela formulação dos Quadros 

Organizacionais das OM do EB, além de ser ex-integrante do Grupo de Trabalho 

(GT) do MD para implantação do PBC, o que o torna profundo conhecedor do 

assunto em questão, conforme descrito no quadro a seguir: 

 

Local de Trabalho Nome Especialização/ Função 

C DOUT EX Cel R1 Dalla Torre 
Ex-Integrante do GT do MD para 

implantação do PBC 

QUADRO 3 – Especialista entrevistado e sua função. 
Fonte: o autor. 

 



34 
 

2ª etapa: entrevista com militares que participaram em funções de chefia nos 

grandes eventos e demais Op GLO em que o C Op Av Ex foi desdobrado no período 

compreendido entre os anos 2014 e 2019.  

O seguinte quadro indica os entrevistados e suas respectivas funções: 

 

Local de Trabalho Nome Especialização/ Função 

C Av Ex Gen Bda Aguiar Cmt Av Ex 

4º Batalhão de 

Aviação do Exército 

Tenente-Coronel Pedro 

Maurício 

Ex-adjunto da Seção de 

Operações do C Av Ex 

Escola de Comando 

e Estado Maior do 

Exército (ECEME) 

Maj Campos Ex-Cmt da Cia Com Av Ex 

Cia Com Av Ex Maj Akamine Cmt Cia Com Av Ex 

Escola de 

Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO) 

Cap Pugliesi 
Ex-Chefe da Seção de 

Operações da Cia Com Av Ex 

Cia Com Av Ex Cap Catirse 
Chefe da Seção de Operações 

da Cia Com Av Ex 

QUADRO 4 – Especialistas entrevistados e suas funções. 
Fonte: o autor 

 

3ª etapa: realizar uma proposta e validação da organização modular para a 

Cia Com Av em Op GLO. 

Essa etapa foi composta por três fases de validação. A primeira fase ocorreu 

durante a operação final do Curso de Pilotos de Combate (CPC), a segunda fase na 

Manobra Escolar 2019 e a terceira fase foi caracterizada pela Operação Agulhas 

Negras 2019. 

Ao final de cada fase foram distribuídos questionários aos oficiais que 

atuaram em funções-chave do EM do C Av Ex ou desempenharam a função de 

Oficial de Ligação da Av Ex. Com isso, foi possível realizar o levantamento da 

percepção dos especialistas sobre a atuação da organização modular empregada 

em cada operação.  
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Contatou-se que para o desempenho das funções do EM do C Av E há 

necessidade de 07 (sete) a 08 (oito) militares, conforme foi possível averiguar 

durante as operações mencionadas. Dessa maneira, considerando as três fases 

citadas, chegou-se ao efetivo médio de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e dois) 

militares os quais se enquadraram dentro dos critérios estabelecidos para responder 

o questionário. 

Por fim, foram distribuídos questionários aos oficiais da Cia Com Av Ex que 

participaram da 3ª Etapa do estudo a fim de verificar suas percepções a respeito da 

efetividade dos sistemas operados, somando o efetivo de 07 (sete) oficiais, dentre os 

quais 01 (um) Oficial Superior, 02 (dois) Oficiais Intermediários e 04 (quatro) Oficiais 

Subalternos. 

Destarte, o reduzido efetivo que compõe a população, concluiu-se que o 

cálculo da amostra seria descabido. Nessa perspectiva, o questionário foi distribuído 

para 36 (trinta e seis) oficiais, dentre os quais 01 (um) Oficial Superior, 20 (vinte) 

Oficiais Intermediários, 01 (um) Capitão-Tenente da Marinha do Brasil e 14 (catorze) 

Oficiais Subalternos. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa foi pautado em temas e obras que apresentaram 

questões de estudo ou, até mesmo, soluções de problemas na mesma linha de 

pesquisa. Com isso, foi possível elencar um banco de dados bibliográficos para 

estudo. Posteriormente, após a leitura das fontes de consulta julgadas relevantes, as 

informações puderam ser coletadas e fichadas, servindo como subsídio na 

formulação de entrevistas e questionários. 

 Quanto ao método de pesquisa, optou-se pela modalidade comparativa, a fim 

de que, por intermédio da análise das diversas Op em que a Cia Com Av Ex atuou 

em proveito do C Av Ex, com o propósito de cumprir as variadas missões impostas, 

seja possível traçar um paralelo entre as tarefas previstas e executadas. Com isso, 

foi possível analisar semelhanças e diferenças entre essas. 

Por fim, ao se propor uma solução do problema, essa foi submetida à 

validação, com intuito de levantar as principais diferenças em relação às 

capacidades previstas e existentes, buscando refinar a solução apresentada. 
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Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se o conceito de 

pesquisa qualitativa, pois as informações obtidas através da pesquisa bibliográfica e 

documental, aliadas às informações coletadas por meio das entrevistas, feitas com o 

pessoal especializado e com conhecimento na área de planejamento de operações, 

são subjetivas e não podem ser transformadas em estatística. Contudo, alguns 

dados puderam ser quantificados através de questionários aplicados na 3ª etapa da 

pesquisa. 

Quanto ao Objetivo Geral, adotou-se a modalidade descritiva, uma vez que 

através de relações estabelecidas entre variáveis, foi possível descrever as 

características da solução ao problema proposto (Rodrigues, 2005, p. 36). 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

Para a revisão da literatura, foram utilizadas as seguintes fontes: Manuais de 

campanha que tratam sobre PBC, C2 e o emprego da Av Ex; Trabalhos acadêmicos 

anteriores da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército e da Escola Superior de Guerra; Artigos científicos 

nacionais e estrangeiros que tratam sobre o assunto; e relatórios do C Av Ex e da 

Cia Com Av Ex que tratam sobre o emprego em Op GLO e nos Grandes Eventos. 

Também foram utilizados, como estratégias de busca nas bases de dados 

eletrônicas, os seguintes termos: planejamento baseado em capacidades, 

organização modular, comando e controle e aviação do exército, juntamente com 

seus correlatos em inglês e espanhol. As buscas foram feitas na base de dados da 

Biblioteca do Exército (Rede BIE), da Escola do Comando e Estado Maior do 

Exército (ECEME) e da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), em sítios 

eletrônicos de procura na internet, no Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex) e 

no mecanismo de busca Google Acadêmico.  

 

2.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

As ações realizadas até a coleta de dados foram as de levantamento do 

problema e definição das variáveis a serem estudadas. A partir daí, tendo por base 
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as questões de estudo observadas, foram buscadas informações do tema em pauta 

por meio das fontes e estratégias já mencionadas. A inclusão de dados ocorreu 

conforme os seguintes critérios: 

a) De inclusão: estudos publicados em português, inglês ou espanhol, 

relacionados ao PBC; transformação e modernização da doutrina; estudos 

sobre a organização modular de frações militares; e informações 

relevantes e de fontes confiáveis; e 

b) De exclusão: informação sem fonte confiável; estudos com pesquisas 

pouco definidas e sem aprofundamento; e estudos que tratam de 

capacidades e organização modular para atividades civis. 

A metodologia foi orientada por: manuais, fontes bibliográficas e documentais 

constantes na revisão da literatura, especialistas no assunto PBC, especialistas da 

Av Ex que desempenharam funções de chefia e planejamento em Op GLO, bem 

como por dados coletados nos relatórios. 

Inicialmente, foi realizado contato informal com autoridade no assunto PBC a 

fim de nortear as ações subsequentes. Posteriormente, foi realizada entrevista 

semiestruturada com este especialista (Apêndice A). Esta entrevista teve como 

objetivo verificar o processo de implantação do PBC no EB e FFAA, a fim de servir 

como subsídios na solução do problema formulado.  

Na sequência, com base na bibliografia a ser estudada, foram realizadas 

entrevistas com militares que exerceram as seguintes funções durante as Op GLO e 

Grandes Eventos dos quais a Av Ex participou: Cmt Av Ex, Adjunto da Seção de 

Operações do C Av Ex, Cmt da Cia Com Av Ex, Chefe da Seção de Operações da 

Cia Com Av Ex e Adjunto da Seção de Operações da Cia Com Av Ex. 

Na última etapa da pesquisa, um questionário, com perguntas fechadas e 

abertas, foi distribuído aos Oficiais que participaram da validação da organização 

modular da Cia Com Av Ex e que tenham atuado diretamente em funções de Chefe 

de Seção do C Av Ex (Apêndice E). Este questionário teve por finalidade captar a 

percepção das tarefas executadas pela Cia Com Av Ex, sob a ótica dos usuários dos 

sistemas de C2 e, com base nos resultados, realizar ajustes na proposta de 

organização modular da OM. 

Ao final da OPAN, foi distribuído um questionário para os oficiais da Cia Com 

Av Ex que estiveram empregados nas operações selecionadas na fase de avaliação. 
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O objetivo foi captar a percepção dos operadores quanto às capacidades da Cia 

Com Av Ex. 

Foram realizados pré-testes dos questionários, a fim de evitar qualquer falha 

na coleta de dados e observar a fidedignidade, validade e operabilidade destes.  

 

2.3.3 Instrumentos 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, questionários e 

revisão bibliográfica. Para o levantamento das informações referentes à implantação 

do PCD no MD e EB, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, as quais 

permitiram intervenções oportunas conforme o desenvolvimento destas.  

Quanto a assuntos estratégicos próprios do EME, Forças Armadas dos EUA e 

Forças Armadas Chilenas, foram utilizadas a revisão bibliográfica.   

Com os militares especialistas da Aviação do Exército, que trabalham nas 

áreas de planejamento, doutrina e C2, também foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, conforme mencionado no item 2.2. Essa etapa teve como objetivo 

realizar um levantamento de quais foram as missões executadas pela Cia Com Av 

Ex e as demandas apresentadas pelo C Av Ex, no que diz respeito ao Sis C2 Av Ex, 

para assim, alinhar o restante do estudo. 

Também foram objeto de estudo os relatórios finais das Op GLO em que a Av 

Ex foi empregada, bem como dos Grandes Eventos. 

Na 3ª Etapa do estudo, mencionado no item 2.2, foi realizada uma proposta 

teórica para organização modular da Cia Com Av Ex com base nas informações 

coletadas nas fases anteriores. Nas três fases que compõem essa etapa, foram 

distribuídos questionários com perguntas fechadas e abertas, que serviram para 

quantificar alguns dados relevantes para a solução do problema proposto.  

Inicialmente, durante a operação final do Curso de Pilotos de Combate (CPC), 

a cargo do Centro de Instrução de Aviação do Exército, ocorrido de 15 a 25 de julho 

de 2019 na cidade de Pouso Alegre-MG. Essa operação teve como foco o 

adestramento dos alunos para operações no amplo espectro do conflito, havendo 

uma fase destinada às Op GLO.  

Posteriormente, por ocasião do emprego da Av Ex na Manobra Escolar 2019, 

ocorrida no período de 04 a 15 de novembro de 2019 na região de Resende-RJ, foi 
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possível avaliar a estrutura desdobrada pela Cia Com Av Ex em apoio ao C Av Ex, o 

qual se encontrava com seus meios desdobrados em proveito da Força Tarefa 

Componente, simulada durante a operação.  

Por fim, na terceira fase dessa etapa, ocorreu o desdobramento do C Av Ex 

na Op Agulhas Negras (OPAN) 2019, exercício voltado para o adestramento 

avançado da 2ª Divisão de Exército, o qual se desenvolveu com Op no amplo 

espectro do conflito. Assim, foi possível verificar a viabilidade prática da proposta, 

bem como as adequações cabíveis. 

Os questionários foram distribuídos a um selecionado universo de militares 

que atuaram na fase de validação da pesquisa. Seu objetivo é quantificar as tarefas 

executadas durante a validação e comparar com as previstas na Base Doutrinária. 

Com o conhecimento e informações adquiridos através da revisão 

bibliográfica, das entrevistas, bem como da validação final, foi possível estabelecer 

uma proposta para o problema da pesquisa. 

 

2.3.4 Análise dos dados 

 

Todos os dados coletados na revisão bibliográfica e documental, bem como 

nas entrevistas, foram analisados qualitativamente. Através dessa análise, foi 

possível determinar o escopo da organização modular, a qual serviu de amparo para 

a orientação das fases subsequentes da pesquisa, construindo uma perspectiva 

crítica e com base teórica, não somente na doutrina de PBC em implantação na 

Força, mas também no que é realmente executado durante as operações. 

Os questionários foram analisados de forma quantitativa. Após a coleta dos 

dados, estes foram isolados e puderam ser identificados de forma categórica, de 

acordo com as variáveis estudadas. Com isso, foi caracterizada a pós-codificação, 

uma vez que a análise e separação dos dados ocorreram após a coleta.   

Com o objetivo de demonstrar as frequências das categorias, foi empregada a 

tabulação simples. Assim o resultado pôde ser representado em gráficos ou tabelas, 

nos formatos de colunas ou de pizzas. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo tem como propósito concentrar e nivelar o conhecimento a 

respeito do assunto tratado no presente trabalho. Serão abordados, de maneira 

lógica e objetiva, com o intuito de direcionar a construção de uma solução ao 

problema proposto, os seguintes tópicos: O Planejamento Baseado em 

Capacidades, Contexto Internacional, Contexto Nacional, A Aviação do Exército, A 

Companhia de Comunicações de Aviação do Exército, Organização Modular da Cia 

Com Av Ex para emprego em Op GLO e Contribuição do Sistema de Comando e 

Controle da Aviação do Exército para a Segurança de Voo.  

 

3.1 O PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES 

 

Inúmeros Estados e organizações mundiais, atentas às mudanças em 

andamento no cenário internacional, aderiram a uma nova visão na forma de 

planejamento. “Fatores de instabilidade e incerteza, potencialmente geradores de 

crises ou de conflitos, e riscos diversificados e multifacetados, passaram a fazer 

parte da agenda de segurança internacional [...]” (LEITE, 2011, p.1). 

Essa nova filosofia de planejamento é reflexo da transformação e 

modernização pelas quais muitos países passaram, principalmente a partir da 

década de 90 e com traços mais marcantes no início do século 21, dentre os quais 

se encontra o Brasil. 

Para uma melhor compreensão do assunto torna-se vital definir, inicialmente, 

o que é transformação e modernização.  

Segundo JUNIOR, a modernização:  

 

[...] pode se dar em dois campos: o dos métodos de organização, 
notadamente aqueles que buscam a implementação de novos processos de 
gestão, com a finalidade de obter o melhor desempenho da atual estrutura 
organizacional. E o campo dos equipamentos, materializado na aquisição 
de armamentos novos, modernos e atuais, sem alterações na doutrina de 
emprego, na estrutura organizacional e na formação de recursos humanos, 
entre outros aspectos. Em síntese, não há um enquadramento sistêmico na 
aquisição de materiais novos e na melhoria de processos administrativos 
(JUNIOR, 2004b, p.56). 

 

Na mesma obra o autor define a transformação da seguinte maneira:  
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Transformar, diferentemente de modernizar, implica no redesenho da Força, 
de forma a adequá-la a uma realidade governada por novos paradigmas, 
tão diferentes dos antigos, que a pura e simples modernização pode não 
colocar a organização operando dentro do que se pode entender como apta 
a enfrentar as ameaças contemporâneas. Assim, a migração das 
organizações da sociedade industrial para o do conhecimento implica em 
novos modelos e estruturas, tão diferentes que a simples modernização 
como objetivo final pode não agregar o valor necessário [...] já a 
transformação significa metamorfose. Implica para nós no redesenho dos 
processos de trabalho. Deve envolver reorientação nos rumos da instituição, 
nas políticas, na doutrina e no pensamento para o futuro ambiente 
estratégico [...] significa admitir que a estrutura existente, mesmo que 
modernizada, já não consegue dar conta dos desafios impostos pelas 
mudanças na ordem social. Significa que a estrutura, ainda que otimizada, 
provavelmente não será suficiente para absorver e tirar proveito das 
possibilidades que o mundo tem a oferecer, tanto em termos de novidades 
tecnológicas como de formas de gestão organizacional (ibid, p. 56). 

 

Nesse contexto, o presente trabalho irá estudar o cenário internacional 

através de uma observação dos Estados Unidos da América e do Chile. 

Posteriormente, serão estudadas as influências de tais processos de modernização 

e transformação no contexto do Exército Brasileiro, com o objetivo de elucidar a 

situação atual da implantação do PBC. Por fim, será abordado como a Cia Com Av 

Ex está organizada sob a ótica de seu emprego em Op GLO. 

 

3.1.1 Contexto Internacional 

 

Leite (2011), em sua obra sobre Planejamento Estratégico das Forças 

Armadas Baseado em Capacidades, elucidou que:  

 

Os acontecimentos na última década do século XX e neste início de século, 
levaram a mudanças profundas na conjuntura político-estratégica mundial. A 
ameaça deixou de estar claramente definida e caracterizada. O sistema 
internacional é agora mais complexo e indefinido, originando uma nova 
gama de ameaças, de índole difusa. Na sua grande maioria, as forças 
adversas e os antagonismos não revestem forma militar e não provêm de 
Estados. As Forças Armadas (FA) estavam preparadas e organizadas 
historicamente para combater outros Estados e não para enfrentar essa 
nova realidade (LEITE, 2011, p. 12). 
 

No plano político internacional a Política Nacional de Defesa, em sua versão 

revisada em 2012 e em vigor atualmente, aponta que esse ambiente sofreu 

mudanças contribuindo para uma baixa probabilidade de ocorrência de conflitos que 
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envolvam vários Estados como ocorrido na Segunda Guerra Mundial, conforme se 

observa na sequência: 

 

O fim da Guerra Fria reduziu o grau de previsibilidade das relações 
internacionais vigentes desde a Segunda Guerra Mundial. 
Nesse ambiente, é pouco provável um conflito generalizado entre Estados. 
Entretanto, renovam-se conflitos de caráter étnico e religioso, exacerbam-se 
os nacionalismos e fragmentam-se os Estados, situações que afetam a 
ordem mundial (BRASIL, 2012a, p.17). 

 

3.1.1.2 Estados Unidos da América 

 

Júnior (et al, 2018) abordou o tema “Transformação Militar das Forças 

Armadas Americanas” de forma muito esclarecedora em sua obra. A partir de um 

enfoque histórico, foram analisadas as diversas fases que contribuíram para a 

transformação militar americana com foco no período compreendido entre os anos 

de 1950 e 2010. Dessa forma, o autor pôde analisar os fatores que contribuíram 

para a doutrina militar americana contemporânea. 

Num primeiro momento, que remete à Guerra do Golfo transcorrida no início 

da década de 90, o autor ressaltou a importância de uma estrutura que possibilite a 

associação de procedimentos e técnicas para o gerenciamento das operações, 

apoiado por um moderno sistema de C2. “A década de 1990 deixaria como legado 

[...] que a tecnologia cumpriria a função precípua de multiplicador de força, ao lado 

de elementos organizacionais e doutrinários” (ibid, p. 23). 

Em seguida, ao abordar as guerras do Afeganistão e do Iraque, Junior (2018) 

evidenciou, em seu estudo, o que chamou de “ilusão momentânea” sofrida pelas 

Forças Armadas Americanas. Tal fato ocorreu em vista das sucessivas vitórias 

alcançadas nos combates convencionais, conforme narrado pelo autor: 

 

O sucesso retumbante das campanhas convencionais mascarou os limites 
da transformação no que concerne aos desafios da guerra irregular, do 
terrorismo, da contrainsurgência, da estabilização e da construção de 
nações. Em suma, o norte para o qual apontava a Transformação das 
Forças Armadas dos Estados Unidos parecia ser diferente do norte real 
para o qual apontavam os principais desafios de segurança do século XXI. 
Nesse sentido, a terceira estratégia de compensação se propôs a 
solucionar, de maneira dinâmica, porém custosa, essas dificuldades, além 
de possíveis ameaças futuras (ibid., p. 23, tradução nossa). 
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Até 2001, os EUA baseavam sua doutrina de emprego e preparo na forma 

convencional, qual seja, a visão clássica de um Estado como oponente, também 

conhecido como Planejamento Baseado em Ameaças (PBA). Contudo, o cenário 

exigia adaptações. Leite (2011), em sua obra sobre o Planejamento Estratégico do 

Exército Baseado em Capacidades, evidenciou a mudança no planejamento dos 

EUA da seguinte maneira: 

 

Em vista disso, alguns países e organizações de defesa, dentre os quais 
pode-se citar os Estados Unidos da América (EUA) e a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), passaram a adotar uma forma 
sistemática de planejamento de estrutura de força no longo prazo  
denominada Planejamento Baseado em Capacidades (Capability-Based  
Planning  -  CBP), abandonando o planejamento baseado nas ameaças. 
Dessa forma reforçam, mais do que nunca, a necessidade de possuir um  
conjunto de capacidades adequadas e flexíveis para garantir a desejada  
resposta, independentemente do cenário que serão empregados (LEITE, 
2011, p.12 apud SACCHETTI et CAJARABILLE, 2002). 
 

O ponto de inflexão que levou os EUA a mudar sua doutrina foi o ataque 

terrorista ocorrido em solo americano, em 11 de setembro de 2001.  Dessa maneira, 

na Revisão Quadrienal de Defesa3 de 2001 ficou estabelecido que: 

 

Um objetivo central da revisão foi mudar a base do planejamento da defesa 
de um modelo "baseado em ameaças", que dominou o pensamento no 
passado, para um modelo "baseado em capacidades", para o futuro. Este 
modelo baseado em capacidades se concentra mais em como um 
adversário pode lutar ao invés de, especificamente, quem o adversário pode 
ser ou onde uma guerra pode ocorrer. Reconhece que não é suficiente 
planejar grandes guerras convencionais em teatros distantes. Em vez disso, 
os Estados Unidos devem empenhar os recursos necessários para derrotar 
os adversários que confiam na surpresa, no engano e na guerra assimétrica 
para alcançar seus objetivos (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2001, 
tradução nossa). 

 

Tratava-se, portanto, não apenas da mudança da forma de planejar, mas de 

uma transformação de defesa no País. Assim, o foco de “quem” seria o oponente ou 

“onde” ele se encontra se desloca para “como” um oponente incerto poderia lutar 

(BALASEVICIUS, 2016, tradução nossa). 

O Departamento de Defesa dos EUA confeccionou em 2004 o documento 

“Elementos para Transformação de Defesa”. Lançado com o objetivo de 

                                            
3
 Trata-se de uma análise do Departamento de Defesa Americano que versa sobre objetivos 

estratégicos e potenciais ameaças militares. Por muitos anos foi considerado o principal estudo 
público relacionado à doutrina militar dos EUA. Recentemente, no ano de 2018, foi substituído pela 
Estratégia Nacional de Defesa. 
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proporcionar o entendimento dos fundamentos para a transformação de defesa, 

esse documento fixou as bases para a transformação em quatro pilares, conforme 

observado na figura 2. 

 

 
FIGURA 2 - Os quatro pilares de Transformação de Defesa dos EUA

4
 

Fonte: USA (2004a, p. 6) 
 

Tais pilares foram citados e traduzidos por Corrêa (2019f) da seguinte 

maneira:  

a) Primeiro pilar: fortalecimento das operações conjuntas através do 

desenvolvimento de conceitos e arquiteturas de operações; 

b) Segundo pilar: exploração das vantagens da inteligência dos EUA 

existentes através de uma maior disseminação de informações globais de vigilância 

e reconhecimento; 

c) Terceiro pilar: desenvolvimento de conceitos inovadores e 

experimentação através de jogos de guerra, simulações e exercícios de campo; e 

d) Quarto e último pilar: desenvolvimento de novas capacidades de 

transformação com base no sucesso dos três primeiros pilares. 

Motta (et al, 2017), em sua obra sobre Os Desafios Gerenciais em Defesa, 

                                            
4
 - Strenglthening Joint Operations: Fortalecimento das Operações Conjuntas. 

  - Exploiting U.S. Intelligence Advantages: Explorar as vantagens da Inteligência Americana. 
  - Concept Development & Experimentation: Desenvolvimento de conceito e experimentação. 
  - Developing Transformational Capabilities: Desenvolvendo capacidades transformacionais. 
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realizou a seguinte citação sobre esse tema, o qual endossa a linha de pensamento 

adotada por Leite (2011):  

 

O recente processo de transformação das Forças Armadas dos EUA 
inspirou-se nas incertezas das ameaças mundiais, decorrentes do processo 
de globalização. Ao mesmo tempo, os atentados terroristas ocorridos em 11 
de setembro de 2001 ratificaram a necessidade de mudanças no modo de 
combater e de se preparar para combate no início do século XXI (MOTTA, 
apud Lundren, p. 350, 2017). 

 

Motta (et al, 2017) destacou ainda a necessidade de comunicação clara 

dentro das Forças Armadas. Tal fato demonstrou a necessidade de desenvolver tal 

capacidade, conforme se pode observar a seguir:    

 

Desse modo, uma das mais urgentes necessidades de transformação do 
Exército dos EUA foi identificada como sendo a capacidade de obter 
interoperabilidade com outras Forças Armadas. Estas deveriam se 
comunicar de forma clara, a fim de cumprirem missões conjuntas (MOTTA, 
apud Murdock, p. 350, 2017).  

 

3.1.1.3 América do Sul 

 

No plano político sulamericano, nota-se que:   

 

Historicamente, a América do Sul se constitui numa região relativamente 
estável, com baixos índices de gastos militares em relação ao PIB e sem 
registro de tensões militares de vulto nas últimas décadas. No entanto, o 
conflito entre o Peru e o Equador em 1993 e a situação interna na Colômbia 
e na Bolívia servem de alerta contra o otimismo exagerado de que a região 
estaria imune à deflagração de conflitos bélicos (LEITE, 2011, p. 13 apud 
OLIVEIRA, 2018b). 
 

A América do Sul tem sofrido uma onda de protestos populares. Alguns 

países, como Equador, Colômbia, Peru e Chile, recentemente, vivenciaram atos de 

extrema violência (WOLOSZYN, 2019g).  

Como fato relevante, ressalta-se o atual colapso na Venezuela e no Chile, o 

qual tem repercutido de maneira ímpar em todo continente sulamericano. Segundo 

Oliveira (2018b, p1), a grave crise que afetou a estrutura econômica e política tem 

feito com que uma multidão de venezuelanos busque refúgio nos países vizinhos. 

Dessa forma, essa instabilidade observada na Venezuela tem colaborado 

para o surgimento de frequentes momentos de tensão na região, principalmente 

entre países limítrofes, como Brasil e Colômbia. 
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Tal acontecimento tem gerado, ainda, uma forte desestabilização política 

regional. A bipolaridade vivenciada durante a Guerra Fria começa a se reapresentar 

através de uma forte influência da Rússia e dos Estados Unidos da América, ambos 

apresentando soluções para a crise da Venezuela.  

O Chile, por sua vez, tem sofrido com uma crise política interna provocada por 

partidários liberalistas de outros países, sob o pretexto de redemocratização. Tal fato 

tem contribuído para manifestações cada vez mais violentas por todo o país. 

Paralelamente, o agravamento de uma guerra comercial entre os EUA e a 

China abala o comércio local da América do Sul, deixando o Brasil em situação 

delicada, conforme abordado na revista Fórum Internacional de Ideias, da 

Universidade Federal de Ouro Preto:  

 

A eclosão de uma “guerra comercial” entre EUA e China transforma a 
economia mundial em um grande campo de batalha. A interdependência 
econômica provocada pela transnacionalização dos mercados faz com que 
ninguém esteja imune aos efeitos da troca de golpes entre esses dois 
gigantes. O que podemos entender por “guerra comercial”? E como fica o 
Brasil que, por um lado, tem sua nova orientação geopolítica voltada para 
os EUA e, por outro, tem um forte fluxo econômico voltado para a China? 
(ALBUQUERQUE et al, 2019, p. 3). 

 

O panorama político sulamericano pode ser observado através da Figura 3, 

no qual se nota o quão complexo é a política internacional nesse continente. 

 

 
FIGURA 3 -A crise na América do Sul 

Fonte: Dowbor (2019)
5
 

                                            
5
 DOWBOR, Ladislau. O desastre latino-americano. 2019. Disponível em: 

<https://jornalggn.com.br/noticia/o-desastre-latino-americano-por-ladislau-dowbor/> 
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Dessa maneira, se evidencia que o continente sulamericano não está isolado 

de possíveis ameaças. De forma oposta a essa linha de pensamento, o afastamento 

geográfico traz consigo uma falsa sensação de isolamento, podendo contribuir para 

que surjam interesses secundários que despertem a ambição de outros Estados, em 

concordância com o prescrito no manual Doutrina Militar Terrestre:  

 

Distante dos principais focos de tensão, a América do Sul mantém um 
ambiente de cooperação, apesar de persistir um crônico 
subdesenvolvimento, com áreas de graves instabilidades, demandas sociais 
não atendidas e prática comum de ilícitos transnacionais que podem 
transbordar conflitos em uma região de abundantes recursos naturais, ainda 
não explorados, motivo de velada cobiça por outros atores globais (BRASIL, 
2014b, p. 2-1).  
 

Woloszyn (2019g) em seu artigo para a revista eletrônica Defesanet, ao tratar 

sobre o tema “A Primavera Árabe pode se repetir na América Latina” intitulou o 

momento atual como “paz aparente”. O autor aludiu que: 

 

Na verdade, estamos vivendo em uma paz aparente enquanto sentados em 
um barril de pólvora, alienados do cenário internacional pelos problemas 
internos. [...] É preciso lembrar, que crises entre vizinhos, historicamente, 
acarreta em um efeito borboleta nos demais e não é de surpreender a 
ocorrência de forte mobilização popular num futuro próximo, com as 
mesmas características, pela mesma motivação e na defesa das mesmas 
causas (WOLOSZYN, 2019g). 

 

3.1.1.3.1 Chile 

 

Ao ser estudada a América do Sul, torna-se evidente a necessidade de 

abordar as Forças Armadas Chilenas. Não apenas pelo grau de desenvolvimento 

destas, mas, sobretudo, pelo fato de o Exército Brasileiro tê-las adotado como 

referência durante seus estudos para implantação do PBC.  

No que tange à transformação e modernização das Forças Armadas 

Chilenas, as ações iniciais remetem ao ano de 2004. Nessa ocasião, o Chile passou 

a seguir normas internacionais para condução de seu planejamento e emprego.  

Posteriormente, em 2006, passou a adotar “uma metodologia conjunta de 

planejamento operacional empregada pela Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN)” (CHILE, 2017d, p. 110, tradução nossa). 

A implantação do PBC nas Forças Armadas Chilenas tem como marco legal a 

Estratégia Nacional de Segurança e Defesa (ENSYD) apresentada pelo Ministério da 
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Defesa em 2012. A finalidade da ENSYD é conduzir as atividades e procedimento 

de seus órgãos a fim de capacitá-los para enfrentar as adversidades no intervalo de 

2012 a 2024. Tal conceito pode ser assim definido: 

 

A nova metodologia de planejamento é baseada no conceito norteador de 
"Capacidade".  A capacidade é um dos elementos característicos de todo 
processo de planejamento. Deve ser entendido como uma "habilidade" que 
permite concluir missões atribuídas  e depende da combinação de 
diferentes fatores[...] no caso do Chile, a capacidade foi definida como a 
“habilidade que é obtida da interdependência e ponderação dos fatores de 
capacidades para cumprir as missões atribuídas à Defesa Nacional ”. Da 
mesma forma, os fatores considerados na configuração de uma capacidade 
são [...]: Material, Treinamento, Recursos Humanos, Organização, Doutrina, 
Infraestrutura, Sustentabilidade e Informação (MERODISI) (CHILE, 2017d, 
p. 113, tradução nossa). 

 

Dessa maneira, tais fatores citados em Chile (2017d) formaram os Factores 

de Capacidad (Fatores de Capacidade), condições consideradas críticas para 

alcançar o estado final desejado pelas Forças Armadas Chilenas, demonstrados na 

Figura 4. 

 

 
FIGURA 4 – Fatores de Capacidade das Forças Armadas Chilenas 

Fonte: Chile (2017d, p. 114) 
 

Nessa perspectiva, Correa (2019f), mencionou em sua obra as Áreas de 

Missão (AM). Essas correspondem aos grupos de missões gerais e 
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interrelacionados que são designados para as instituições de Defesa Nacional por 

diferentes órgãos legais ou reguladores do país, conforme consta a seguir na Figura 

5: 

 

 
FIGURA 5 – Áreas de Missão estabelecida pelo PBC do Chile 

Fonte: O autor 

 

O Ministério da Defesa definiu as áreas de capacidades militares do PBC 

chileno da seguinte maneira: comando e controle integrado, inteligência, mobilidade 

e projeção, sustentabilidade, emprego operacional, operações especiais e apoio à 

comunidade. 

Ao estudar o Exército Chileno, nota-se que a modernização e transformação 

tiveram início há quase duas décadas. Segundo Correa (2019f), o Gen Pinochet, 

após deixar a Presidência do país, assumiu o cargo de Cmt do Exército, vindo a 

contribuir efetivamente para a concepção do Plano ALCÁZAR, o qual se caracterizou 

como a base da modernização no Exército Chileno, sendo definido da seguinte 

maneira: 

 

[...] o Plano “ALCÁZAR” promoveu um importante processo de 
modernização entre 1994 e 2014, o que permitiu implementar o “Plano de 
Racionalização da Estrutura e Desenvolvimento da Força” (PREDEFE). 
Posteriormente, no contexto do PREDEFE, o Plano de Desenvolvimento de 
Capacidade Orientado (BALLESTA) e o plano “OMEGA” permitiram otimizar 
aspectos relacionados à gestão e desenvolvimento estratégico institucional. 
Tais esforços, sem dúvida, contribuem efetivamente para a transição de 
uma instituição de caráter territorial para um Exército funcional e versátil, 
com base em sistemas operacionais integrados (CHILE, 2017d, p 30). 
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Em 2017, o Exército Chileno elaborou o Planejamento Estratégico do 

Exército, denominado de Plano AZIMUT 2026. Segundo o Cmt da Força, “o Exército 

Chileno realizou um rigoroso processo de planejamento estratégico, cujos resultados 

foram refletidos em um Plano Estratégico de Desenvolvimento 2015-2026” (CHILE, 

2017d, tradução nossa). 

O Plano AZIMUT 2026 possui objetivos amplos. Busca projetar para a 

sociedade a visão estratégica do desenvolvimento institucional e seu planejamento, 

incorporado em objetivos e metas concretos (CHILE, 2017d, p. 5). Sob a ótica 

interna, sua meta é proporcionar ao Cmt do Exército condições favoráveis para 

gerenciar a Força em alinhamento com os objetivos estratégicos definidos.  

Dessa forma, o Plano AZIMUT 2026 foi dividido em três etapas, conforme 

apresentado de maneira resumida no Quadro 5: 

 

FASE 
PRIMEIRA FASE 

(2015-2018) 

SEGUNDA FASE 

(2019-2022) 

TERCEIRA FASE 

2023-2026 

METAS 

Racionalização, estudo da 

aplicabilidade e conclusão 

das capacidades 

Conclusão e 

desenvolvimento das 

capacidades 

Melhoria e consolidação 

de capacidades 

QUADRO 5 – Etapas do Plano  AZIMUT 2026 
Fonte: O autor 

 

A busca pelo alinhamento estratégico nas Forças Armadas Chilenas, 

estabelecido no ENSYD, alcança também a Marinha e a Força Aérea. O objetivo é 

promover a modernização e transformação através de grandes reestruturações e 

pesados investimentos na aquisição de equipamentos. Os reflexos são 

evidenciados, por exemplo, na superioridade aérea regional adquirida pelo Chile 

com a aquisição inicial de caças F-5A e, posteriormente, de caças F-16. 

Dessa forma, ao promover a mudança do PBA para PBC, conforme previsto 

no ENSYD, “as Forças Armadas chilenas ganhariam com isso em adaptabilidade, 

polivalência, flexibilidade e interoperabilidade para enfrentar os distintos cenários” 

(CORRÊA apud CHILE, 2012, p.11). 

Contudo, cabe ressaltar que Silva (2013c), ao estudar a transformação 

ocorrida no Chile, destaca que “não foram visualizadas novas capacidades, 

tampouco novas missões.” Dessa forma, segundo o modelo teórico de Covarrubias, 
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a “transformación”6 não foi uma transformação, sendo o melhoramento das 

capacidades existentes – em boa medida por conta das aquisições de MEM – 

confundido com a transformação. 

 

3.1.2 Contexto Nacional 

 

No âmbito do MD, a implantação do PBC é gerenciada pelo Estado-Maior 

Conjunto das Forças Armadas (EMCFA). O tema, em toda complexidade já 

elencada, é tratado de maneira centralizada nas três Forças, por intermédio do 

EMCFA. Segundo o Guia do Planejamento Baseado em Capacidades, do MD (Não 

publicado), o PBC é assim definido: 

 

O PBC é uma metodologia voltada a apoiar o planejamento de força em um 
mundo no qual o futuro é caracterizado por variadas  incertezas, onde as 
ameaças são difusas  e imprevisíveis no tempo e no espaço, e pela disputa 
por recursos.   
Apesar das diferenças existentes no processo, ele não despreza as  formas 
anteriores já utilizadas pelo MD e FA para elaboração de seus 
planejamentos. Seu mérito é racionalizar situações que não são  atingidas 
pela metodologia atual. Nesse sentido, o PBC traz uma visão diferente, que 
aborda principalmente a interoperabilidade entre  as FA, tratando de forma  
mais estável um problema que tende a ser  cada vez mais complexo, seja 
pela introdução de novos parâmetros  relevantes quanto pela variação 
abrupta da intensidade daqueles hoje considerados (Em fase de 
elaboração)

7
. 

 

Da mesma maneira que fora abordado em outros países, observa-se que a 

promoção do PBC demonstra o resultado da transformação e modernização das 

Forças Armadas. A fim de facilitar o entendimento do assunto, será apresentado o 

desenvolvimento de tal processo no Exército Brasileiro. 

 

3.1.2.1 Transformação e Modernização do Exército Brasileiro 

 

Em 2008, o Brasil testemunhava um forte desenvolvimento econômico. Tal 

fato se refletia no fortalecimento de sua liderança regional na América do Sul e 

presença marcante no cenário internacional, pleiteando, inclusive, uma 

                                            
6
 Transformação (Tradução nossa). 

7
 Extraído da minuta do manual doutrinário Batalhão de Aviação do Exército, o qual se 

encontra atualmente em fase de elaboração.  
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reestruturação dos membros permanentes do Conselho de Segurança da 

Organização das Nações Unidas (ONU).  

Surgiram, no meio político estratégico, questionamentos como: “seremos 

capazes de projetar forças com prontidão e mantê-las por prazos indefinidos, 

sustentando as capacidades que lhes assegurem o êxito no cumprimento das 

missões?” (BRASIL, 2010b, p. 5). 

COVARRUBIAS (2007b, p.18), em seu artigo sobre Os Três Pilares da 

Transformação Militar, adota definições sobre modernização e transformação, o que 

mais tarde seria conhecido como Teoria de Covarrubias. Segundo sua teoria, 

modernização é a “otimização das capacidades para cumprir a missão de uma 

melhor forma”, e transformação é o “desenvolvimento das novas capacidades para 

cumprir novas missões ou desempenhar novas funções em combate”. 

O EB, adotando como referência a Teoria de Covarrubias, optou por seguir o 

caminho da transformação. Conforme consta no manual Processo de Transformação 

do Exército, publicado pelo EME em 2010, planejava-se “manter o preparo e o 

emprego do Exército à frente dos novos desafios, [...] pois exige o desenvolvimento 

das novas capacidades para cumprir novas missões” (BRASIL, 2010b, p.8). 

Esse anseio por Forças Armadas que estivessem na estatura do 

desenvolvimento brasileiro foi refletido no conteúdo da Estratégia Nacional de 

Defesa (END) em 2008: 

 

A assinatura, pelo Presidente da República, da Estratégia Nacional de 
Defesa (END), em dezembro de 2008, constituiu-se em marco histórico na 
evolução do pensamento de defesa em nosso país. [...] O documento 
estabeleceu que cada Força elaborasse planos de estruturação e de 
equipamento, a serem apresentados num prazo de seis meses. Em 
consequência, no mês de junho de 2009, o Comandante do Exército 
entregou a Estratégia Braço Forte ao MD [...] (BRASIL, 2010b, p. 20 ). 

 

Silva (2013c), em sua obra apresentada à Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército, teve a oportunidade de entrevistar o Gen Villas Bôas, antigo Cmt 

da Força Terrestre que, na ocasião, comandava o Comando Militar da Amazônia. De 

acordo com o Gen, o qual testemunhou o início do processo de transformação do 

Exército, o primeiro grande desafio imposto pela END foi a apresentação de tal plano 

de estruturação e de equipamento. “Segundo o General, faltava pensamento, 

metodologia e estrutura” (ibid, p. 130). 

Fruto da necessidade apresentada, o EME promoveu uma reorganização de 
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sua estrutura interna, a fim de criar uma nova Subchefia dedicada ao tema.  

 

Essa  conjuntura precipitou a  execução  da  ideia  já  existente  de criar  
uma Subchefia  do  EME  que  agregasse  a  Seção  de  Estratégia,  o  
Centro  de  Estudos Estratégicos do Exército, e o Escritório de Projetos do 
Exército, surgindo assim a 7ª Subchefia  (SCh)  do  EME (ibid, p. 129). 

 

Como resultado desses estudos, o EB materializou um importante passo na 

sua evolução - a Estratégia Braço Forte (EBF), o qual é formado por 02 (dois) 

vetores principais: Articulação da Força e Aquisição de Equipamentos. Para tal, foi 

articulado com base em Programas Estratégicos, assim identificados: Amazônia 

Protegida e Sentinela da Pátria (visando a Articulação); e Mobilidade Estratégica e 

Combatente Brasileiro (visando a aquisição de Equipamentos) (BRASIL, 2012b, p. 

12). 

Apesar de a Força utilizar amplamente o termo “transformação” em seus 

manuais, “nas palavras do General Villas Bôas, o trabalho final - a EBF - foi 

concluído com a consciência de que não se tratava de uma transformação, mas uma 

modernização” (ibid, p. 130). 

O ponto marcante no processo de transformação foi a mobilização de 

segundo batalhão em reforço às tropas da Missão das Nações Unidas para 

Estabilização do Haiti (MINUSTAH), solicitada em decorrência de um terremoto em 

2010. Fato esse descrito na obra de Silva (2013b), cujo trecho é transcrito a seguir: 

 

Coincidentemente, ao término dos trabalhos de elaboração da EBF, ocorreu 
o terremoto no Haiti (janeiro de 2010), e a ONU solicitou que o Brasil 
cedesse mais um  batalhão  para  a  MINUSTAH.  O  país  atendeu  a  esse  
pedido  após 3  semanas, sendo necessário empregar 147 unidades 
tributárias para mobiliar esse batalhão, e o  prazo  somente  não  foi  maior  
porque  a  Força  já  possuía  experiência  em mobilização de efetivos para 
a missão de paz no Haiti.  Essa situação evidenciou a baixa capacidade do 
Exército em gerar força em um curto espaço de tempo, e foi a “gota d‟água” 
para o Processo de Transformação (SILVA, 2013b, p. 129). 

 

Quanto à concepção do projeto de transformação, o Gen Vilas Boas afirmou, 

por intermédio de Silva (2013), que foram realizados estudos de transformações 

ocorridas em outros países (Chile, Espanha e Estados Unidos). Tais procedimentos 

visavam definir modelos para os passos seguintes, conforme transcrito a seguir: 

 

Perguntado se a iniciativa da transformação partiu da própria Força, ou se 
foi decorrente de escalões decisórios superiores, o General Villas Bôas 
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observou que, durante a busca por outras experiências de transformação 
para serem adotadas como referência, foram selecionados os Exércitos de 
três países: Chile, Espanha, e Estados Unidos. Foi constatado que o Chile 
usou o modelo espanhol, que por sua vez utilizou o americano. No caso dos 
integrantes da OTAN, havia Comandos de Transformação, ativados por 
ordem do Governo ou do Ministério da Defesa. Dessas observações, foi 
constatado que o estabelecimento das mudanças deveria, em tese, derivar 
do Ministério da Defesa, particularmente para fins de integração da 
mudança com as demais Forças Singulares. No entanto, a Força Aérea 
Brasileira (FAB) já tinha um processo de transformação em curso, 
parcialmente oriundo do “choque de tecnologia” trazido pelo SIVAM, com 
mudanças de  parâmetros, e aprimoramento dos processos de gestão. E 
também, o processo de mudança chileno foi iniciado no seio do próprio 
Exército, independentemente do Ministério da Defesa e das demais Forças. 
Dessa forma, o entendimento no EME foi de que seria possível proceder 
uma transformação com origem endógena e, se fosse o caso, as 
adaptações julgadas necessárias seriam feitas ao longo do curso (ibid, p. 
131). 

 

Segundo SILVA (2013c, p. 115), “a concepção estratégica norteadora da EBF 

foi fundamentada em dois pressupostos: dissuasão e preparo com base no 

desenvolvimento de capacidades.”  

Destaca-se que, nesse momento, o tema capacidade é abordado pela 

primeira vez na Doutrina Militar Terrestre brasileira. Apesar de a Estratégia Braço 

Forte não especificar quais seriam as capacidades mencionadas, ela impõe como 

limite o ano de 2030 para que tais capacidades sejam alcançadas, de maneira a 

possibilitar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na END: 

monitoramento/controle, mobilidade e presença (ibid, p. 115). 

 

Em suma,  a  EBF  consiste  em  um  documento  detalhado  e  extenso, 
que incluiu cálculos e serviu como geratriz de extenso rol de planejamentos, 
programas e projetos  ambiciosos,  todos  voltados  para  a  obtenção  dos  
níveis  de  capacidade  e operatividade buscados  pela  Força, em  
consonância  com  a  percepção  do  alto Comando do Exército acerca da 
atual situação brasileira (ibid, p. 119). 

 

Segundo consta no Processo de Transformação do Exército, estudos 

realizados à época de sua elaboração indicaram que haveria necessidade de 

estratégias mais profundas para se alcançar o objetivo almejado. Preocupação essa 

evidenciada no referido manual, conforme se observa:  

 

[...] a EBF, embora represente uma ferramenta com potencial de trazer 
enormes benefícios para o Exército, provocará efeitos restritos apenas às 
estruturas físicas da Força. Para provocar a transformação de que o 
Exército necessita, a implementação deverá ser acompanhada de 
alterações nas concepções política, estratégica, doutrinária, administrativa e 
tecnológica, hoje vigentes (BRASIL, 2010b, p. 24). 
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As áreas deficientes que representavam fatores críticos para o 

desenvolvimento da EBF foram mapeadas e identificadas, sendo definidos como 

Vetores de Transformação, descritos abaixo e ilustrados através da Figura 6: 

a. Doutrina; 

b. Preparo e Emprego; 

c. Educação e Cultura; 

d. Gestão de Recursos Humanos;  

e. Ciência e Tecnologia (C&T); e 

f. Modernização do Material. 

 

 
FIGURA 6 – Transformação do Exército 

Fonte: Brasil (2010, p. 29) 

 

Segundo o Gen Villas Bôas, reproduzido na obra de Silva (2013b):  

 

Outro aspecto que não constituiu propriamente uma delimitação 
autoimposta, mas um fator importante considerado, foi o que o General 
Villas Bôas chamou de "efeito borboleta". Comparando o processo com a 
transformação de uma larva em borboleta, vislumbrou que seria impossível 
realizar a mudança de maneira parcelada. Por esse motivo, foram criados 
os vetores de transformação, para incidir sobre todos os setores da Força.  
Inicialmente eram 6, depois houve a inclusão da Logística e da Engenharia 
(ibid, p. 132). 
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Ao fazer um paralelo sobre as missões tradicionais do EB e o processo de 

transformação, Silva (2013b) questionou o Gen Vilas Bôas sobre a necessidade de 

redefinição de tais missões. O Gen enfatizou em sua resposta que as tarefas que já 

vinham sendo desempenhas pela Força não seriam alteradas, havendo apenas um 

incremento de novas capacidades para desempenhar tarefas específicas.  

Ressaltou ainda, em suas palavras, a importância do desenvolvimento 

conjunto dos vetores de transformação. Segundo o Gen, com uma evolução 

conjunta tanto da doutrina quanto da tecnologia seria possível alcançar o estado 

final desejado, uma vez que as carências apontadas durante o processo seriam 

suprimidas através de projetos específicos (ibid, p. 135). 

Seguindo o planejamento estratégico definido para a Força e ajustado à END 

e ao PBF, o EME elaborou em 2012 o Projeto de Força do Exército Brasileiro 

(PROFORÇA). Sua finalidade era orientar o Processo de Transformação por 

intermédio dos Vetores de Transformação.  

Segundo o PROFORÇA, seus produtos apresentados eram:  

 

a) Novas articulação e estruturação da Força Terrestre (F Ter);   
b) Diretrizes para a concepção estratégica do Exército Brasileiro;   
c) Diretrizes para cada um dos Vetores de Transformação (VT);   
d) Diretrizes para a futura Organização Básica do Exército (OBE); 
e) Novas capacidades, discriminadas para cada uma das missões do 
Exército Brasileiro; e   
f) Orientações para a integração ao Sistema de Planejamento Estratégico 
do Exército (SIPLEx) (BRASIL, 2012b, p.4) 

 

O Projeto foi concebido com a perspectiva de atuar diretamente no vetor 

transformação, inicialmente idealizado na EBF, rumo à Era do Conhecimento (ibid, p. 

13). Em sua estrutura, apresentou tópicos relevantes ao enumerar as Bases para a 

Concepção Estratégica, identificado na Figura 7. Dessa maneira, seu objetivo final 

era ampliar a expressão militar da Força Terrestre. 
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FIGURA 7– Evolução da EBF/2009 para o PROFORÇA 

Fonte: Brasil (2012b, p. 12) 

 

Assim sendo, o PROFORÇA definiu, conforme demonstrado na Figura 8, 

quais seriam as capacidades almejadas para o EB. 

 

 
FIGURA 8– Novas capacidades do EB idealizados pelo PROFORÇA 

Fonte: Brasil (2012b, p. 20) 

 

3.1.2.2 O Sistema de Planejamento Estratégico do Exército 
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O Sistema de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx) possui uma 

importância primária no processo de transformação estudado. Em estudo realizado 

por Junior (2004), o SIPLEx foi definido da seguinte maneira: 

 

O Sistema de Planejamento do Exército é o conjunto que compreende a 

alocação de recursos humanos, materiais (órgãos, métodos e documentos) 

e financeiros que tem por objetivo assegurar a unidade de pensamento em 

relação à doutrina, às concepções político-estratégicas, à logística e ao 

Planejamento Operacional, com a finalidade de realizar o planejamento nos 

diversos níveis e proporcionar as melhores condições para o cumprimento 

da Missão do Exército (JUNIOR, 2004b, p. 92). 

 

Apesar de a implantação do SIPLEx ocorrer somente a partir de 1984, o 

sistema foi idealizado entre os anos de 1960 e 1970. Naquela ocasião, o Exército 

fixou os fundamentos para reorganização de sua doutrina por intermédio de 

procedimentos inovadores (ibid, 2004). 

De maneira geral, O SIPLEx é constituído por sete fases: 

1ª fase – Missão;  

2ª fase – Avaliação Estratégica;  

3ª fase – Política Militar Terrestre;  

4ª fase – Estratégias Militar Terrestre;  

5ª fase – Plano Estratégico do Exército;  

6ª fase – Orçamento e Contratos; e  

7ª fase – Avaliação do Desempenho Organizacional. 

Sua estrutura e a particularidade de cada fase podem ser verificadas na 

Figura 9, a seguir: 
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FIGURA 9– O Sistema de Planejamento Estratégico do Exército 
Fonte: EME 

 

3.1.2.3 Conceito Operativo do Exército 

 

A partir de 2012, com a revisão da END e da PND, acompanhado da 

elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional, impulsionou o avanço doutrinário 

em vastas áreas, com destaque para o PBC.  

 “O planejamento de ações destinadas à Defesa Nacional, a cargo do Estado, 

tem seu documento condicionante de mais alto nível na PND, que estabelece os 

Objetivos Nacionais de Defesa” (BRASIL, 2012a, p. 30), entre os quais se ressalta: 

“estruturar as Forças Armadas em torno de capacidades, dotando-as de pessoal e 

material compatíveis com os planejamentos estratégicos e operacionais” (ibid, p. 30).  

À época, existia um forte anseio interno nas Forças Armadas pela 

readequação do atual sistema de planejamento. Consequentemente, o alinhamento  

político-estratégico evidenciado contribuiu para que se colocassem em prática os 

estudos de adequação da geração de forças por meio do  PBC, com envolvimento 

direto do alto escalão do Ministério da Defesa e dos Cmt das Forças.  

Em 2013, o Exército Brasileiro publicou as Bases para Transformação da 

Doutrina Militar Terrestre, cuja finalidade era “orientar a introdução de concepções e 

conceitos doutrinários com vistas à incorporação, na Força Terrestre, das 

capacidades e das competências necessárias ao seu emprego na Era do 

Conhecimento” (BRASIL, 2013a, p. 7/32). 
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Em seu conteúdo, reforça a crescente necessidade de o Exército ingressar na 

Era do Conhecimento. Tal admissão seria possível através da aquisição de novas 

capacidades, reestruturação da doutrina, aquisição de novos equipamentos e 

capacitação de recursos humanos (ibid, p. 8/32). 

Frydrych (2017), em sua dissertação de mestrado apresentado à Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, ao abordar o tema “amplo espectro do conflito”, o 

definiu da seguinte maneira:  

 

Este conceito surgiu nos Estados Unidos da  América  no  começo  dos 
anos 2000, fruto da experiência internacional quando da intervenção na 
Guerra da Bósnia entre 1992 e 1995. Krulak (1999) ao discorrer sobre a 
"Guerra em Três Blocos" pressupunha que os conflitos modernos seriam 
assimétricos, predominantemente urbanos e com a mistura entre 
combatentes e não-combatentes.  Esta concepção comungou outros 
pensadores militares, surgindo o atual conceito  de operações no amplo 
espectro [...] (ibid, p. 25). 

 

No ano de 2013, o Exército Brasileiro passou a adotar o conceito operativo de 

operações no amplo espectro dos conflitos (Figura 10). Esse conceito foi 

inicialmente empregado no manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre 

(2014c), o qual foi revisado na edição desse manual lançado em 2019, cuja 

definição afirma que:  

 

É  aquele que interpreta a forma de atuação  dos elementos da F Ter para 
obter  e  manter  resultados  decisivos  nas  operações  no  amplo  espectro  
dos conflitos,  mediante  a  combinação  de  operações  ofensivas,  
defensivas  ou de cooperação  e  coordenação  com  agências,  de  forma  
simultânea  ou  sucessiva, prevenindo  ameaças, gerenciando  crises  e  
solucionando  conflitos  armados, em situações de guerra e de não guerra 
(BRASIL, 2019, p. 2-7). 
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FIGURA 10  – Conceito operativo do Exército 
Fonte: Brasil (2019c, p. 2-8) 

 

Segundo o manual de Operações “o espectro dos conflitos varia do estado de 

paz até o conflito armado (estado de guerra), passando pela crise. As capacidades 

do oponente influenciam na mudança e na gravidade das situações” (BRASIL, 

2017f, p.2-17), conforme ilustrado na Figura 11. Dessa forma, o emprego da Força 

nesse conceito operativo demanda elevado grau de flexibilidade e modularidade, de 

tal maneira que suas estruturas se adaptem às alterações impostas por fatores 

externos (ibid, p. 2-18). 

 

 

FIGURA 11– Conceito operativo do Exército 
Fonte: Brasil (2017c, p. 2-16) 

 

Segundo Brasil (2013a, p. 21/32), para que determinada capacidade seja 
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considerada como adquirida, alguns fatores determinantes devem ser alcançados 

em sua plenitude. Ficou, então, estabelecido o acrônimo DOAMEPI (Figura 12) para 

sintetizar esses fatores, quais sejam: 

a) Doutrina; 

b) Organização; 

c) Adestramento; 

d) Material; 

e) Educação; 

f) Pessoal; e 

g) Infraestrutura. 

 

 

FIGURA 12– Fatores determinantes das capacidades 
Fonte: Brasil (2019c, p. 3-3) 

 

3.1.2.4 Capacidades da Força Terrestre 

 

Dentre as características que definem a Força Terrestre, ressalta-se que essa 

é: 

[...] o instrumento de ação do EB. Deve ser organizada, preparada e 
estruturada com base em capacidades, a partir dos fatores determinantes: 
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura, com vistas ao emprego no Amplo Espectro dos 
Conflitos (Brasil, 2019c, p. 1-3). 

 



63 
 

O dicionário Michaelis (2019e) apresenta a seguinte definição para a palavra 

“capacidade”: poder, aptidão ou possibilidade de fazer ou produzir qualquer coisa; 

competência, habilidade.  

Por sua vez, o manual Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre define que 

“capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que 

possa cumprir determinada missão ou tarefa” (BRASIL, 2019c, p. 3-3). 

Na área doutrinária, um importante passo foi dado no ano de 2014, com a 

publicação do Catálogo de Capacidades do Exército, cuja concepção ocorreu 

conforme descrito a seguir: 

 

No período de 1º a 31 de outubro de 2013, reuniram-se os representantes 
do Estado-Maior do Exército, Órgãos de Direção Setorial e Comandos 
Militares de Área, compondo uma equipe multidisciplinar de todas as áreas 
estratégicas do País, com o objetivo de mapear as capacidades militares 
terrestres e operativas do Exército, levando-se em consideração as áreas 
estratégicas do território nacional, o entorno estratégico e outras áreas de 
interesse (BRASIL, 2014a, p. 5). 

 

O Catálogo de Capacidades do Exército (ibid, p.7) aborda o assunto de forma 

pormenorizada, enumerando os seguintes conceitos, ilustrados posteriormente na 

Figura 13:  

a) Capacidade Militar Terrestre: conjunto de Capacidades Operativas 

interligadas funcionalmente; uma vez adquiridas, proporcionam à força que as detêm 

habilidades para desempenhar tarefas específicas; 

b) Capacidade Operativa: alcançada através do DOAMEPI, refere-se à 

capacidade requisitada a uma força ou organização militar; 

c) Atividade: somatório de tarefas equivalentes que, uma vez agrupadas, 

contribuem, segundo critérios específicos, para otimizar uma função de combate; e 

d) Tarefa: caracterizada pela soma de procedimentos (ações) que visam um 

objetivo comum; sua atuação temporal é fixa em busca de um termo comum, dessa 

forma, resume-se por procedimentos que são desempenhados, seja por um 

elemento ou pelo conjunto desses.    
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FIGURA 13 – Organização das Capacidades do Exército 

Fonte: Brasil (2014a, p.5) 

 

Com base nessa informação constante no referido manual, observa-se que a 

mesma definição é apresentada e esclarecida no manual de Fundamentos da 

Doutrina Militar Terrestre, conforme observado a seguir: 

 

A partir do nível político são determinadas quais capacidades são 
requeridas à F Ter (as Capacidades Militares Terrestres) e, posteriormente, 
são definidas quais Capacidades Operativas são necessárias às forças que 
serão empregadas – ou a cada Organização Militar – para que possam 
executar as atividades e tarefas que lhes cabem (Brasil, 2019c, p. 2-9). 

 

O Catálogo de Capacidades, em seu conteúdo, pormenoriza as capacidades 

militares terrestres e as capacidades operativas. Sua fiel observância promove a 

continuidade do constante estado de prontidão da Força Terrestre (BRASIL, 2014a, 

p. 6), os quais são apresentados no Quadro 6.  
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CAPACIDADES MILITARES 

TERRESTRES (CMT) 

CAPACIDADES OPERATIVAS (CO) 

CMT 01 - Pronta Resposta 

Estratégica 

CO 01 - Mobilidade Estratégica 

CO 02 - Suporte à Projeção de Força 

CO 03 - Prontidão  

CMT 02 - Superioridade no 

Enfrentamento 

CO 04 - Combate Individual 

CO 05 - Operações Especiais 

CO 06 - Ação Terrestre 

CO 07 - Manobra Tática 

CO 08 - Apoio de Fogo 

CO 09 - Mobilidade e Contramobilidade 

CMT 03 - Apoio a Órgãos 

Governamentais 

CO 10 - Proteção Integrada 

CO 12 - Atribuições subsidiárias 

CO 13 - Emprego em apoio à política externa em tempo de 

paz ou crise 

CO 14 - Ações sob a égide de organismos internacionais 

CMT 04 - Comando e Controle 

CO 15 - Planejamento e Condução 

CO 16 - Consciência Situacional 

CO 17 - Gestão do Conhecimento e das Informações 

CO 18 - Digitalização do Espaço de Batalha 

CO 19 - Modelagem, Simulação e Prevenção 

CMT 05 – Sustentação Logística 

CO 20 - Apoio Logístico para Forças Desdobradas 

CO 21 - Infraestrutura da Área de Operações 

CO 22 - Gestão e Coordenação Logística 

CO 23 - Saúde nas Operações 

CO 24 - Gestão de Recursos Financeiros 

CMT 06 - Interoperabilidade 

CO 25 - Interoperabilidade Conjunta 

CO 26 - Interoperabilidade Combinada 

CO 27 - Interoperabilidade Interagência 

CMT 07 - Proteção 

CO 28 - Proteção ao Pessoal 

CO 29 - Proteção Física  

CO 30 - Segurança das Informações e Comunicações  

CMT 08 - Superioridade das 

Informações 

CO 31 - Guerra Eletrônica 

CO 32 – Operação de Apoio à Informação 

CO 33 - Comunicação Social  

CO 34 - Inteligência 

CMT 09 - Cibernética 
CO 35 - Exploração Cibernética 

CO 36 - Proteção Cibernética  
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CAPACIDADES MILITARES 

TERRESTRES (CMT) 

CAPACIDADES OPERATIVAS (CO) 

CO 37 - Ataque Cibernético 

QUADRO 6 – Lista de Capacidades Militares Terrestres e Capacidades Operativas 
Fonte: O autor 

 

Assim, conforme apresentado na Figura 14, para que uma OM atinja seu 

estado de prontidão, deve possuir seus módulos preparados com base nas 

capacidades requeridas, fornecendo à Força a capacidade necessária para cumprir 

determinada tarefa, e por consequência, enfrentar a ameaça e cumprir a missão.   

 

 

FIGURA 14 – Conceito de Planejamento Baseado em Capacidades 
Fonte: Brasil (2013a, p. 6/32) 

 

Nesse contexto, a Força Terrestre define quais são as capacidades 

requeridas, abrindo o caminho para a inovação e modernização de sua doutrina, 

material e pessoal. 

 

3.1.2.5 A Organização Modular 
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Como ferramenta para o emprego baseado em capacidades surge a figura do 

módulo. Elemento central dessa nova doutrina foi enunciado por Leite (2011, p. 21) 

como “capacidades relativamente genéricas que são traduzidas em módulos.” 

Ao observar a Figura 14, destaca-se o papel dos módulos para fazer frente à 

ameaça apresentada. Sobre esse assunto, ressalta-se a definição apresentada por 

Leite ao abordar o tema modularidade, no qual evidenciou a necessidade de 

emprego dos módulos de maneira organizada e conjunta, uma vez que, de maneira 

isolada, não podem alcançar o objetivo final traçado. 

 

Os módulos não servem isoladamente. Faz-se necessário juntá-los e 
montá-los adequadamente, com rapidez e grande flexibilidade, face às 
variadas operações possíveis, sem  o  que as  capacidades  serão  muito  
limitadas.  Aliás, está é uma das principais características do CBP: a 
modularidade. Estabelecida a missão, os objetivos e intenções do comando, 
o analista de defesa deve determinar o conjunto de capacidades aptas para 
cumprir a missão, dentro do portfólio construído, organizando e planejando 
em torno dessa escolha [...] (ibid, p. 22) 

 

Ao defender a importância da organização modular, o autor estabelece, ainda, 

a necessidade de um estudo a ser realizado por um analista, cujo objetivo é definir a 

melhor organização modular possível para fazer frente à ameaça apresentada.  

Essa estrutura de força modular permite a flexibilidade do comando para 

enfrentar a ameaça, uma vez que, durante o estudo da situação poderá adaptar sua 

Força de emprego de acordo com as capacidades de cada módulo. Dessa maneira, 

ao conjugar da maneira mais conveniente os módulos que possui, terá melhores 

condições de enfrentar a ameaça.  

 

3.1.2.6 Portfólio Estratégico do Exército 

 

Paralelamente à renovação da doutrina, o EME realizou estudos visando à 

modernização da Força. Inicialmente, muitos projetos foram levantados, conforme já 

abordado por ocasião da EBF. Contudo, algumas medidas gerenciais foram 

adotadas, tais como a criação do Escritório de Projetos do Exército (EPEx), sob 

coordenação do EME, o qual contribuiu para  elaboração do Portfólio Estratégico do 

Exército, contendo os principais Programas Estratégicos do Exército (PgEE), que 

são a evolução dos Projetos Estratégicos do Exército, elaborados anteriormente. Tal 
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fato é esclarecido no artigo publicado na Revista Verde Oliva (2017g) cujo trecho é 

apresentado a seguir: 

 

Os resultados obtidos com os PgEE, ao gerar novas capacidades, 
permitirão, conforme o planejamento estratégico, a transformação do 
Exército e benefícios relevantes para a sociedade e para a defesa do 
Estado. A reunião dos programas em questão resulta na existência de um 
portfólio que guarda estreita ligação com os objetivos estratégicos da Força. 
[...] As mudanças em curso permitem afirmar que o Exército inseriu-se no 
seleto grupo de instituições que possuem uma metodologia própria de 
planejamento e gerenciamento de suas iniciativas estratégicas. A definição 
de um portfólio e dos programas estratégicos, fundamentados numa 
metodologia com um fim específico (ad hoc), permitirá que a Força alcance 
os objetivos de mais alto nível e entregue para a sociedade os benefícios 
previstos nos marcos legais que regulam a defesa do Estado Brasileiro 
(Verde Oliva, 2017g, p. 60- 61).  

 

3.1.2.7 Criação da Assessoria de Planejamento Baseado em Capacidades 

 

Em 2016, o MD determinou que fosse criado um Grupo de Trabalho contendo 

elementos das três forças. Seu objetivo inicial era estudar e propor uma metodologia 

para a implantação do PBC nas Forças Armadas. 

Tendo em vista a grandeza do assunto, uma vez que, além de promover 

mudanças na doutrina, demanda uma análise prospectiva complexa, foi criada em 

2018 a Assessoria de Planejamento Baseado em Capacidades (APBC). 

A APBC está subordinada diretamente ao Chefe do Estado-Maior conjunto 

das Forças Armadas. Dentre as suas atribuições, ressalta-se a atuação no 

gerenciamento de todo processo. Dessa maneira, atua em ligação direta com 

elementos tanto das Forças Armadas quanto das Forças Singulares. 

Essa integração entre os elementos que compõem as Forças Armadas é de 

suma importância. Essa interação ocorre, principalmente, através das operações 

conjuntas, momento em que as capacidades existentes são evidenciadas, aquelas 

em processo de desenvolvimento são acompanhadas, as capacidades requeridas 

são levantadas e as excedentes são suprimidas. Segundo Brasil (2013a, p. 17/32), 

“a integração das forças navais, terrestres e aéreas na Era do Conhecimento é 

condição capital para o êxito, desde a fase de geração de capacidades conjuntas até 

o emprego em operações.” 

Diante do que foi apresentado até o presente momento, nota-se que a 

evolução Força Terrestre seguiu um caminho planejado e estruturado, conforme 
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observado na Figura 15. 

 

 

FIGURA 15– Evolução da Força Terrestre 
Fonte: Brasil (2017a, slide 27) 

 

3.2. A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

Segundo Brasil (2014e), é possível observar que a Av Ex “reúne os meios 

aéreos [...] da F Ter, gera capacidades específicas e fundamentais e agrega 

qualidade, multiplicando o poder de combate dessa Força para a condução das Op 

no Amplo Espectro”. 

Ao fornecer mobilidade, velocidade, alcance, ação de choque e flexibilidade 

de emprego, a Av Ex possibilita à Força Terrestre operar em todas as faixas do 

Espectro dos Conflitos (ibid, p. 3-2). 

Elemento de combate com emprego específico, a Av Ex promove a elevação 

do poder de combate do Exército, contribuindo para sua inserção na terceira 

dimensão do espaço de batalha (BRASIL, 2019b). 

Segundo essa obra, a Av Ex possui as seguintes capacidades: 

a) Realizar ataque em profundidade; 

b) Realizar ataque em regiões de difícil acesso; 

c) Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA); 

d) Explorar os efeitos da surpresa no nível tático; 
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e) Ampliar a mobilidade das unidades de combate e apoio ao combate da 

Força de Superfície (F Spf); 

f) Acelerar o ritmo das operações terrestres; 

g) Proporcionar proteção às F Spf; 

h) Realizar vigilância em áreas extensas; 

i) Atuar na coordenação e no controle das operações terrestres; 

j) Participar e apoiar as operações de Forças Especiais; 

k) Apoiar a retirada de meios e a evacuação de pessoal; 

l) Proporcionar apoio de transporte de feridos e evacuação aeromédica; 

m) Proporcionar apoio de transporte aeromóvel logístico; 

n) Executar tarefas de apoio logístico específico de aviação; 

o) Operar durante a noite; e 

p) Realizar o voo por instrumentos. 

 

3.2.1 Organização da Aviação do Exército 

 

Quanto à sua composição, “a Av Ex é organizada de forma modular, flexível e 

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

tempo de paz, crise ou conflito armado, em diferentes áreas e cenários” (BRASIL, 

2019, p. 2-7). 

Como órgão gestor, o C Av Ex é um grande comando com a atribuição de 

desenvolver as capacidades e padronizações estratégicas e táticas da Av Ex, bem 

como de gerenciar a utilização de seus recursos aéreos (BRASIL, 2019b, p. 2-9). 

O C Av Ex, para executar as atribuições que lhe são impostas, é constituído 

pelas seguintes Organizações Militares, conforme descrito em Brasil (2014e, p. 3-4): 

a) Comando; 

b) Companhia de Comando da Av Ex; 

c) Batalhão de Aviação do Exército (B Av Ex), em número variável; 

d) Batalhão de Manutenção e Suprimento de Av Ex (B Mnt Sup Av Ex); 

e) Centro de Instrução de Aviação do Exército (CI Av Ex); 

f) Base de Aviação de Taubaté (BAvT); 

g) Companhia de Comunicações de Av Ex (Cia Com Av Ex); e 

h) Pelotão de Polícia do Exército (Pel PE). 
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FIGURA 16 – Visão geral da organização da Av Ex 
Fonte: Brasil (2014e, p. 3-5) 

 

Observa-se no organograma apresentado na Figura 16, que o C Av Ex possui 

múltiplas subordinações. No caso, uma é destinada à parte logística, definida como 

canal técnico-normativo. Já no que tange ao emprego da Av Ex, a subordinação 

poderá seguir o Comando Militar de Área ou ainda o canal de Planejamento, preparo 

e emprego, dedicado exclusivamente ao Centro de Operações Terrestres (COTER). 

Dessa forma, o COTER é definido da seguinte maneira:  

 

Em  tempo  de  paz,  o  Comando  de  Operações  Terrestres  (CO Ter)  é  o 
órgão  responsável  pelo  planejamento  do  emprego  das  OM  que  
compõem  o Comando  de  Aviação  do  Exército  (C Av Ex),  sendo,  ainda, 
o  responsável  pelo gerenciamento  do  Sistema  de  Investigação  e  
Prevenção  de  Acidentes Aeronáuticos do Exército (SIPPAAerEx). O 
emprego dos Batalhões de Aviação do Exército (B Av Ex), subordinados aos 
Comandos Militares de Área (C Mil A), é de responsabilidade destes 
(BRASIL, 2019b,p. 2-9).  

 

O  C Av Ex  é  um  comando  incumbido  da geração  de  capacidades  e  da  

padronização  de  procedimentos  das  tripulações  das aeronaves (Frydrych, 2017). 

Suas OM estão distribuídas de maneira estratégica, proporcionando uma área de 

atuação que cobre todo território nacional e faixas de fronteira. Para isso, está 

organizada geograficamente da seguinte maneira:  

a) em Taubaté-SP (Forte Ricardo Kirk): 

- Comando de Aviação do Exército ( C Av Ex); 
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- 1º Batalhão de Aviação do Exército (1º B Av Ex); 

- 2º Batalhão de Aviação do Exército (2º B Av Ex); 

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

Sup Av Ex);  

- Base de Aviação de Taubaté (Ba Av T); 

- Centro de Instrução de Aviação do Exército ( C I Av Ex);  

- Companhia de Comunicações de Aviação do Exército (Cia Com Av Ex); 

b) em Campo Grande-MS: 

- 3º Batalhão de Aviação do Exército (3º B Av Ex); e 

c) em Manaus-AM: 

- 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º B Av Ex). 

 

3.2.2 A Companhia de Comunicações De Aviação Do Exército 

 

A Cia Com Av Ex é a Organização Militar da Aviação do Exército responsável 

por prover as ligações necessárias ao Centro de Comando e Controle da Av Ex. 

Empregando seus meios, tem como essência de sua missão promover o incremento 

da consciência situacional do comando. 

Seu núcleo iniciou o apoio de Comunicações e Comando e Controle em 2012, 

atuando nos Grandes Eventos nos quais a Av Ex foi empregada. A criação, de fato, 

dessa nova Organização Militar de Aviação do Exército, ocorreu em 2014. 

Sua concepção é fruto da transformação vivenciada pela Força Terrestre, e, 

portanto, pela Av Ex. Ao ser idealizada, tinha como foco:  

 

[...] proporcionar à Av Ex melhores condições de emprego dos seguintes 
conceitos da Era do Conhecimento: “consciência situacional”, “flexibilidade”, 
“elasticidade”, “modularidade”, “organização por tarefa”, “centralização dos 
meios”, com uso intensivo de Tecnologia da Informação e Comunicações, 
dentre outros (SOUTO, 2014, p. 33). 

 

Unidade singular do EB, sua constituição foi definida para atender as 

necessidades da Av Ex. 

 

A Companhia de Comunicações de Aviação do Exército tem por missão 
prover a estrutura de comunicações necessária ao cumprimento da missão 
atribuída ao Comando de Aviação do Exército (C Av Ex). Para tanto, o 
adestramento do pessoal e o planejamento do emprego dos meios, no 
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âmbito desta OM, são concebidos de forma a garantir a integridade e a 
disponibilidade das informações. Esta nova OM visa ampliar a consciência 
situacional do Comandante de Aviação do Exército, conferindo-lhe as 
melhores condições para o exercício do Comando e Controle (Site da Cia 
Com Av Ex. Disponível em: 
http://www.ciacomavex.eb.mil.br/index.php/missao). 

 

A Cia Com Av Ex é apenas um dos produtos idealizados à época de sua 

criação. Diante da crescente demanda pelos meios de C2 na Av Ex, o Cmt de Av Ex 

determinou a criação de uma Comissão para Implantação da Infraestrutura de 

Comando e Controle da Aviação do Exército. Dentre as várias soluções idealizadas 

por essa comissão, destaca-se o papel da Cia Com Av Ex como órgão central do 

Sistema de Comando e Controle da Av Ex. 

O pilar para os estudos do referido grupo foi os manuais do EB, 

principalmente aqueles que iniciavam sua reformulação, dentre os quais se destaca  

“As Bases para Transformação da Doutrina Militar Terrestre”. Contudo, algumas 

Instruções Provisórias fomentaram e ampararam a decisão do EME para que fosse 

criada a Cia Com Av Ex, conforme observado na figura 17. 

 

 

FIGURA 177 - Estudo da IP 1-30: Brigada de Aviação do Exército. 
Fonte: Apresentação realizada pelo Grupo de Implantação da Estrutura de C2 na Av Ex. 2014. 

 

3.2.2.1 Organização da Cia Com Av Ex 
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Segundo Brasil (2019c, p. 4-3), a Força Terrestre é formada por suas 

Organizações Militares operativas. Seus principais elementos estão no Quadro 

Organizacional (QO), constituído por: 

a) Base Doutrinária (Ba Dout); 

b) Estrutura Organizacional; 

c) Quadro de Cargos (QC); e 

d) Quadro de Dotação de Material (QDM). 

As OM com características semelhantes possuem o mesmo QO. Dessa 

maneira, com base no Manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre foi 

possível expressar no Quadro 7 os critérios que a Força Terrestre se baseia para 

organizar suas OM. 

 

CRITÉRIOS JUSTIFICATIVAS 

Organização padronizada Visa se basear em estruturas organizacionais predefinidas. 

Composição Modular Visa atender as capacidades operativas necessárias. 

Flexibilidade 
Para adaptar-se com facilidade e economia às variações da 

missão e situação. 

Unidade de Comando 
A responsabilidade do cumprimento da missão deve recair 

sobre uma única autoridade. 

QUADRO 7– Estruturação das OM do Exército 
Fonte: O autor 

 

A Cia Com Av Ex é constituída pelo comando e por três pelotões, conforme 

apresentado na Figura 18. Dessa maneira, organiza-se da seguinte maneira: 

a) O Pelotão de Comunicações (Pel Com) se encarrega das ligações que 

formam o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC2), de forma semelhante 

às demais OM de Comunicações do EB; 

b) O Pelotão de Comando e Apoio (Pel Cmdo Ap) é responsável por prover 

os meios necessários e o suporte ao comando e às demais frações da OM; e 

c) De maneira peculiar, o Pelotão de Controle do Espaço Aéreo (Pel CEA) 

tem por missão desdobrar o aeródromo operacional durante as operações, além de 
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integrar-se ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro8 (SISCEAB). 

  

 
FIGURA 18 - Estrutura Organizacional da Cia Com Av Ex 

Fonte: Cia Com Av Ex (2019d) 

.  

Todas as OM da Aviação do Exército possuem particularidades em seu QO. 

Destaca-se a recente reformulação do QO do C Av Ex e dos B Av Ex, todos 

reestruturados pelo EME a partir de 2016 para melhor atender as demandas da 

Força Terrestre. 

 

3.2.2.2 Tarefas da Companhia de Comunicações de Aviação do Exército 

 

Segundo Brasil (2014a, p. 7), o conjunto de práticas a ser cumprido visando o 

mesmo objetivo, executado de forma distinta e restrita no tempo determinado, pode 

ser, portanto, definida como tarefa. 

As tarefas da Cia Com Av Ex são estabelecidas em sua Ba Dout. Dentro do 

escopo do presente trabalho, será enumerado no Quadro 8 um extrato das tarefas 

da Cia Com Av Ex que possuem relacionamento direto com as Op GLO: 

 

 

                                            
8
 É o conjunto de órgãos e instalações – tais como auxílios à navegação aérea, radares de vigilância, 

centros de controle e torres de controle de aeródromo, estações de telecomunicações, recursos 
humanos, etc. – que tem como objetivo proporcionar regularidade, segurança e eficiência do fluxo de 
tráfego nos aeroportos e no espaço aéreo. Disponível em: 
<https://www.decea.gov.br/sirius/index.php/2011/06/14/sisceab-sistema-de-controle-do-espaco-aereo-
brasileiro/> 
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LISTA DE CAPACIDADES 

Operar de forma continuada 

Mobiliar e operar 2 (dois) C C2 Av Ex 

Mobiliar e operar o Posto de Comando Tático (PCT) do C Av Ex 

Mobiliar e operar o Centro de Comunicações, Informações e Sistemas de 

Controle do Espaço Aéreo em prol do C Av Ex 

Prover as ligações necessárias ao C2 do C Av Ex 

Integrar-se ao Sistema Nacional de Telecomunicações9 (SNT) e ao Sistema 

Estratégico de Comunicações10 (SEC) 

Integrar-se ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, quando 

necessário 

Destacar turmas de Nó de Acesso para reforçar elementos apoiados, quando 

necessário 

Fornecer o Oficial de Comunicações e Eletrônica do C Av Ex 

Receber em reforço, meios (pessoal e material) especializados de 

Comunicações, Guerra Eletrônica e Guerra Cibernética 

Instalar, explorar e manter o seu próprio sistema de Tecnologia da Informação e 

Comunicações 

Prover, com limitações, o apoio logístico e a segurança física de seus meios 

desdobrados 

Realizar o gerenciamento e a fiscalização do espectro eletromagnético no âmbito 

do C Av Ex 

Realizar a Proteção Cibernética dos ativos de informação do C Av Ex 

Participar das ações previstas na modalidade de emprego da Força Terrestre em 

Situações de Não-Guerra 

QUADRO 8 – Capacidades da Cia Com Av Ex vocacionadas às Op GLO 
Fonte: O autor. 

 

3.2.3 Sistema de Comando de Controle da Aviação do Exército 

                                            
9
 Sistema Nacional de Telecomunicações é um conjunto de circuitos portadores, troncos de 

telecomunicações, sistemas e redes públicas contínuas, essencialmente destinado à exploração dos 
serviços públicos de telecomunicações em todo o território nacional. (BRASIL, 2018a, p. 31) 
10

 O SEC tem por objetivo o estabelecimento das ligações de longa distância, dentro do território 
nacional, para o atendimento das necessidades correntes e estratégicas do Exército, podendo, 
excepcionalmente, prestar apoio de comunicações a qualquer escalão do Exército Brasileiro no 
exterior. (SALES, 2008, p. 71) 
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Tomando como referência o documento de maior grau hierárquico que trata 

sobre o assunto, Sistema de Comando e Controle é, por definição, “o conjunto de 

instalações, equipamentos, sistemas de informação, comunicações, doutrinas, 

procedimentos e pessoal essenciais para o decisor planejar, dirigir e controlar as 

ações da sua organização” (BRASIL, 2015c, p. 16). 

Souto (2014d), em sua obra, afirma que:  

 

O desafio das comunicações para o Comando de Aviação do Exército 
aumenta substancialmente, uma vez que os meios dos quais depende para 
desenvolver suas missões são aéreos, e sua atuação ocorre em todo o 
território nacional – o que amplia e torna ainda mais complexa a missão de 
prover ligações necessárias ao Comando e Controle da Av Ex. Um sistema 
de comunicações amplo, eficiente e flexível é a premissa básica para um 
sistema de Comando e Controle realmente funcional. (SOUTO, 2014b, p. 
32) 

 

Dessa maneira, é possível elencar alguns Princípios de Comando e Controle 

presentes no Sis C2 Av Ex: 

a) Unidade de Comando; 

b) Flexibilidade; 

c) Amplitude; 

d) Confiabilidade; e 

e) Fluxo de Informação. 

O Sis C2 Av Ex é conduzido pelo Comando de Aviação do Exército, através 

da Companhia de Comunicações de Aviação do Exército.  

A atividade de C2, propriamente dita, é exercida por intermédio do Centro de 

Comando e Controle da Aviação do Exército (C C2 Av Ex).  

 

Essa estrutura  deve  conter  os  recursos  necessários para o fluxo de 
informações que possibilite a transmissão de ordens e o controle da ação 
planejada,  atividades  essas  que  são  essenciais  ao  exercício  do  
comando,  bem  como  à construção e à manutenção da consciência 
situacional pela autoridade (BRASIL, 2015c, p.30).  

 

3.2.3.1 Centro de Comando e Controle da Aviação do Exército  

 

Os Centros de Comando e Controle (C C2), “quando convenientemente 
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apoiados por enlaces de comunicações e pelos processos de C², propiciam as 

ligações necessárias entre os escalões superiores, de mesmo nível e subordinados” 

(BRASIL, 2015a, p. 20). 

De acordo com o Manual MD31-M-03 - Doutrina para o Sistema Militar de 

Comando e Controle é possível verificar sua constituição: 

 

Os CC² deverão ser constituídos, em princípio, pelos seguintes elementos:   
a) Centro de Operações, para a condução e o controle da ação planejada e 
demais atividades de interesse do escalão considerado;  
b) Centro de Comunicações, para gerenciar o fluxo de informações;  
c)  Centro  de  Dados,  para  armazenar  informações  e  gerenciar  os  
bancos  de  dados existentes;  
d)  sistemas  de  informação  em  apoio  ao  planejamento  e  à  visualização  
das operações e demais atividades de interesse;  
e) recursos de TIC; e  
f) salas de reunião (BRASIL, 2015b, p. 21). 

 

Apesar do caráter temporário do C C2 Av Ex, esse Centro tem capacidade de 

operar sem interrupção.  

 

3.3 A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA 

ORDEM 

 

A Operação de Garantia da Lei e da Ordem compõe o universo de Operações 

de Cooperação e Coordenação com Agências, ilustrada na Figura 19. Essas 

operações são “executadas por elementos da F Ter em apoio aos órgãos ou 

instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências” (Brasil, 

2019c, p. 6-3). Segundo o Manual de Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre 

(2019c), pode-se definir da seguinte maneira: 

 

As operações de cooperação e coordenação com agências são aquelas 
que, normalmente, ocorrem nas situações de  não guerra, nas quais o  
emprego do poder militar é usado no âmbito interno e externo, não 
envolvendo o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias 
especiais. São elas:  
a) garantia dos poderes constitucionais;  
b) garantia da lei e da ordem; 
c) atribuições subsidiárias;  
d) prevenção e combate ao terrorismo;  
e) sob a égide de organismos internacionais;  
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f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e  
g) outras operações em situação de não guerra (BRASIL, 2019c, p. 6-3).  
 

 
FIGURA 19 – Operações de Cooperação e Coordenação com Agências 

Fonte: Brasil (2017c, p. 3-15) 
 

Por oportuno, a definição de Op GLO é estabelecida da seguinte maneira: 

 

É uma operação militar conduzida pelas Forças Armadas, de forma  
episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado. Tem por 
objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio. Ocorre nas situações em que houver o esgotamento dos 
instrumentos previstos no art. 144 da Constituição ou nas que se presuma 
ser possível a perturbação da ordem. 
Ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente  
da República. A diretriz presidencial que autoriza e formaliza esse emprego 
será transmitida diretamente ao Ministro de Estado da Defesa que 
estabelecerá a missão, as condicionantes do emprego, os órgãos 
envolvidos e outras informações necessárias (BRASIL, 2017c, p. 3-16). 

 

Apesar de, doutrinariamente, a segurança de grandes eventos e de chefes de 

Estado não integrarem as Op GLO, foram analisados os relatórios dos principais 

grandes eventos que contaram com o emprego da Av Ex. A justificativa para a 

inclusão no presente estudo se deu à similaridade observada quanto ao emprego da 

Cia Com Av Ex no amplo espectro do conflito. 
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Segundo o manual A Aviação do Exército nas Operações, a Av Ex é 

empregada nas Op GLO em missões específicas. Tomando como base a definição 

de capacidade, já amplamente elucidada neste trabalho, pode-se inferir que a Av Ex 

possui habilidades específicas, as quais refletem nas capacidades para 

desempenhar as missões estabelecidas no referido manual. Assim sendo, as 

capacidades da Av Ex em Op GLO podem ser assim definidas:  

a) Observação Aérea; 

b) Transporte Aeromóvel; 

c) Comando e Controle; 

d) Guerra Eletrônica; 

e) Transporte Aéreo Logístico; 

f) Evacuação Aeromédica; 

g) Apoio de Fogo de Aviação; 

h) Reconhecimento Aeromóvel; e 

i) Segurança. 

Durante o presente estudo, foi consentido o acesso ao relatório 

confeccionado pelo C Av Ex que trata da Operação São Cristovão. Transcorrida em 

maio de 2018, a operação, a cargo do MD, foi motivada pela crise de 

desabastecimento enfrentada pelo país em meio à greve dos caminhoneiros que 

perdurou por doze dias. O Ministério da Defesa, em artigo publicado sobre o 

episódio, relatou: 

 

Estava acionada a Operação São Cristóvão, que reuniu militares da 
Marinha, Exército e Aeronáutica e mais 20 órgãos governamentais, 
incluindo agências reguladoras, departamentos de polícias, de empresas e 
associações responsáveis pela distribuição e transporte. 
[...] Durante esses dias, a Operação viabilizou o transporte de cerca de 87 
milhões de litros de combustível de aviação, 55 milhões de litros de óleo 
diesel, 16 mil toneladas de insumos hospitalares, 698 caminhões com 
alimentos entre outros itens.Tais ações proporcionaram a chegada gradual 
da carga nas diferentes regiões do país, aliviando o sofrimento e os 
prejuízos da população (SILVA E LUNA, 2018). 

 

Na ocasião, a Av Ex foi empregada para apoiar as ações do Comando Militar 

do Sudeste (CMSE) através de missões de reconhecimento, comando e controle, 

transporte logístico e observação aérea. Essas atividades foram coordenadas e 

monitoradas pelo C Op C Av Ex, mobiliado pela Cia Com Av Ex nas dependências 



81 
 

do Comando, em Taubaté-SP. 

 

 

3.3.1 Emprego da Cia Com Av Ex Em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

 

De acordo com dados preliminares levantados, a Cia Com Av Ex tem a 

capacidade de desdobrar seus meios (pessoal e material) para apoiar o C Av Ex em 

situações diversas. 

A figura 20 ilustra, de maneira sintética, o desdobramento da Av Ex na Copa 

do Mundo FIFA 2014. Não obstante, as ligações realizadas pela Cia Com Av Ex a 

fim de prover o exercício do C2 seguiram na mesma amplitude. 

 

 

FIGURA 20 – Desdobramento da Av Ex e as ligações estabelecidas durante a Copa do Mundo 2014 
Fonte: SOUTO( 2014d, p. 33) 

 

Com base nas informações existentes em relatórios dessa OM, pôde-se 

transcrever, conforme observado no Quadro 9, o catálogo de serviços 

disponibilizados pela Cia Com Av Ex em Op GLO: 

 

Serviço Descrição 

Acesso à EB Net 

Permite a conexão com seus vários subsistemas: 

- Acesso à Rede Operacional de Defesa (ROD)  

- INTRANET do EB 
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Serviço Descrição 

- INTRANET da Av Ex 

- Sistemas de Comando e Controle 

- Correio Eletrônico Operacional 

- Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do 

Exército (SPED) 

- Sistema de Videoconferência 

- Sistema de apoio à decisão da Av Ex 

- Servidor de arquivos; 

- Telefonia IP (VoIP) 

- Acesso à Rede Integrada de Telefonia do Exército 

(RITEx) 

Acesso à Internet 

- Permite o acesso à mídia e canais de notícias, além de 

sites relacionados à meteorologia e planejamento de voo 

- Possibilita, em alguns casos, o acesso a sistemas de 

câmeras de Órgão de Segurança Pública 

Acesso à Telefonia 

fixa 

Permite conexão ao Sistema Nacional de Comunicações 

(SNC) 

Acesso à Telefonia 

móvel 

Possui emprego dual: 

- Conexão ao SNC 

- Emprego do PACIFICADOR Móvel 

SISCOMIS 

Permite, através de enlace via satélite, o acesso tanto aos 

serviços da EB Net quanto da Internet, bem como o 

acesso à ROD11 

Transmissão de 

imagens 

Através do acesso à EB Net, é possível se apropriar de 

imagens transmitidas pelo Sistema Olho da Águia, ou 

mesmo de Órgão de Segurança Pública 

Sistemas Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos equipamentos 

que operam nas faixas: 

- High Frequency (HF) 

                                            
11

 A Rede Operacional de Defesa (ROD) é uma das principais fornecedoras de serviços de 
comunicações de dados militares operacionais [...] foi desenvolvida para prover os diversos serviços e 
sistemas [...] em apoio às operações conjuntas e singulares do MD (BRASIL, 2015, p.33) 
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Serviço Descrição 

- Very High Frequency (VHF) 

- Ultra High Frequency (UHF) 

Rastreamento 

Através de uma ação conjunta dos sistemas anteriores, do 

Sistema PACIFICADOR ou de outros sistemas via satélite, 

é possível rastrear as aeronaves durante o cumprimento 

de suas missões aéreas 

QUADRO 9 – Catálogo de Serviços da Cia Com Av Ex 
Fonte: o Autor 

 

Cabe ressaltar que, em relação à transmissão de imagens mencionada no 

Quadro 9, a Cia Com Av Ex possui a responsabilidade de reproduzir as imagens 

captadas no C C2 Av Ex, não havendo qualquer gerência sobre o processo de 

captação de tais imagens. 

Como exemplo se tem o Sistema Olho da Águia, o qual permite que as 

imagens captadas pela Anv sejam transmitidas para uma estação em terra. 

Atualmente, o 1º B Av Ex e o 3º B Av Ex possuem Anv com essas capacidades, 

cabendo ao operador, juntamente com os Centros de Telemática de Área, a 

responsabilidade pelo processamento e disponibilização da imagem na EB Net 

(Rede Privada Corporativa de dados do Exército) ou mesmo na Internet. A partir de 

então, a Cia Com Av Ex irá viabilizar a reprodução das imagens no C C2 Av Ex. 

 

3.3.2 Organização da Companhia de Comunicações de Aviação do Exército 

para Emprego em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

 

A organização da Cia Com Av Ex diz respeito à maneira como são 

empregados seus meios materiais e seus recursos humanos para o cumprimento de 

suas tarefas, designadas em sua Base Doutrinária. 

Com base nos relatórios disponibilizados pela Cia Com Av Ex, de maneira 

geral, ao apoiar o C Av Ex nas Operações GLO, a OM apresenta a seguinte 

organização apresentada no Quadro 10: 
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COMPOSIÇÃO EFETIVO DESCRIÇÃO 

Comando 01 01 Cap/Maj 

Estado-Maior 02 02 Cap/Ten 

1ª Turma Rádio 02 01 Sgt e 01 Cb/Sd 

2ª Turma Rádio 02 01 Sgt e 01 Cb/Sd 

Turma Rádio Satélite 02 01 Sgt e 01 Cb/Sd 

Turma de Tecnologia da Informação 02 01 Sgt e 01 Cb/Sd 

Turma Central Telefônica 02 01 Sgt e 01 Cb/Sd 

Encarregado de Material 01 01 Sgt 

Grupo de apoio 03 03 Cb/Sd 

QUADRO 10 – Organização da Cia Com Av Ex em Op GLO 
Fonte: o Autor 

 

Da mesma maneira, consta, nos relatórios disponibilizados pela Cia Com Av 

Ex a relação de material empregado nas Op GLO. Entretanto, visando facilitar a 

compreensão, o Quadro 11 apresenta uma visão resumida: 

 

TI SISCOMIS Sistemas Rádio Rastreamento 
Telefonia 

Fixa 

Notebook Posicionador RF 7800V-HH 
(FALCON III VHF) 

Celular Aparelho 
Analógico 

Modem 4G Suporte Traseiro AcessóriosRF7800V-
HH 

Tablet Aparelho 
digital 

Televisões Conjunto Motor 
de Elevação 

RF 7800M-HH 
(FALCON III MB) 

SPOT Fio 
Telefônico 

Projetor Bulk Acessórios RF 
7800M-HH 

 Acessórios e 
ferramentas 

Par de Antenas Nano 
Station 

Haste do 
Alimentador 

RF 7800S-TR 
(FALCON III SPR) 

  

Switch e Roteadores  LNB Acessórios RF 
7800S-TR 

  

Par de Antenas 
Aquarius 

Receptor de 
Beacon 

MPR 9600 MP 
(FALCON II) 

  

Par de antenas PTP Cabo de 
Controle 

Acessórios MPR 9600 
MP 

  

Estabilizadores Refletor APX 2000   

Nobreaks Modem Acessórios APX 2000   

Cabo HDMI Ipoint XTL 2200   

Extensão Roteador CISCO Acessórios XTL   

Cabo de Rede RJ 45 Toughbook GTR 8000   

Tela de Projeção Inclinômetro Motobridge   

Caixa com ferramental 
e acessórios 

GPS BECKER GK 615   
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TI SISCOMIS Sistemas Rádio Rastreamento 
Telefonia 

Fixa 

 Sat Finder ICOM IC-A110   

 Telefones 
Analógicos 

Antenas diversas   

 Aeronet    

 Tripé    

 Leitor de DVD    

 Nobreak    

 Caixa com 
ferramental e 
acessórios 

   

QUADRO 11 – Material empregado na OPAN 
Fonte: o autor 

 

3.3.3 Definição das Tarefas Executadas 

 

Com base no estudo desenvolvido até o presente momento, pôde-se observar 

que para cumprir as capacidades requeridas nas Op GLO, as tarefas da Cia Com Av 

Ex devem ser desempenhadas de forma a otimizar o efetivo empregado. 

A partir dos dados coletados nos relatórios da Cia Com Av Ex e do C Av Ex, é 

possível afirmar que as tarefas são distribuídas da seguinte maneira: 

a) Comando 

Representa o oficial que desempenha a função de Cmt da Cia Com Av Ex 

e, consequentemente, Oficial de Comando e Controle do C Av Ex; 

b) Estado-Maior 

Composto pelos militares que desempenham funções típicas do Estado-

Maior, quais sejam:  

1) Encarregado de pessoal (S/1); 

2) Oficial de Inteligência (S/2); 

3) Oficial de Operações (S/3); 

4) Oficial de Logística (S/4); e 

5) Oficial de Tecnologia da Informação. 

Os relatórios demonstraram ainda que, durante as operações, a Cia Com 

Av fica diretamente subordinada ao C Av Ex. Dessa maneira, as demandas 

administrativas e logísticas são absorvidas pela Companhia de Comando do C Av 

Ex. Como resultado, os militares que compõem o EM são vocacionados, 

exclusivamente, para a área operacional. 
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c) Pelotão de Comunicações 

1) 1ª e 2ª Turma Rádio 

Responsável pela operação dos equipamentos rádios de dotação da 

OM e sistemas de Comando e Controle utilizados na operação.   

2) Turma Satelital 

Encarregada pelo estabelecimento e manutenção do enlace satelital, 

empregando meios militares e civis. 

3) Turma de Tecnologia da Informação 

Tem a função de estabelecer a infraestrutura para operação do Centro 

de Operações do C Av Ex. Emprega equipamentos de TI em ampla escala, 

possibilitando o acesso aos diversos sistemas que compõem o Sis C2 EB. 

São encarregados das tarefas de interface e integração da rede, 

gerenciamento dos serviços e proteção cibernética da estrutura disponibilizada no C 

C2 Av Ex, bem como ao Pel CEA num eventual emprego.  

4) Turma Central Telefônica 

Empregada em duas situações: apropriação da rede de telefonia local 

(se disponível) e configuração, distribuição e controle dos celulares empregados na 

operação. 

5) Encarregado de Material 

Militar responsável pelo controle de todo material empregado na 

operação.  

6) Grupo de apoio 

Auxiliares do Encarregado de Material, são empregados nas atividades 

administrativas exigidas durante a operação.  

d) Pelotão de Controle do Espaço Aéreo 

Empregado com as limitações impostas pela Força Aérea Brasileira, a 

qual detém os meios para controle do espaço aéreo tanto em Op GLO, quanto em 

Op convencionais.  

A Cia Com Av Ex, quando empregada, desdobra o Aeródromo de 

Operações do C Av Ex (Adrm Op C Av Ex). Essa instalação, segundo consta na 

minuta do Manual de Campanha O Batalhão de Aviação do Exército (Não 

publicado), possui uma estrutura complexa e com inúmeros meios: 

 

O Aeródromo de Operações (Adrm Op), que é uma instalação da AT/UAe, 
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comporta, normalmente, as seguintes instalações ou atividades: 
1) local(ais) de aterragem(ens); 
2) controle de voo (Gp Ct Op Voo); 
3) equipamento auxiliar de voo (Gp Ap Voo); 
4) combate a incêndio (Tu Cmb Inc); 
5) busca e salvamento (Tu Bsc Slv); e 
6) P Sup Cl III-A (BRASIL, 20XX, p. X, Documento em fase de elaboração). 

 

Assim, essa OM, de acordo com sua dotação orgânica, possui a 

capacidade de empregar os seguintes elementos em prol dessa missão:  

a) Controlador de Tráfego Aéreo; 

b) Técnico Meteorologista; e 

c) Técnico em informações Aeronáuticas. 

Nas operações estudadas no presente trabalho, observou-se que o 

controle do espaço aéreo é uma atividade exclusiva do DCEA. As tarefas 

desempenhadas pelo Pel CEA restringem-se ao controle do tráfego de aeronaves no 

interior do Adrm Op nos momentos que antecedem a decolagem. A partir do 

momento que as Anv alçam voo, estão sob a responsabilidade do DCEA.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e discutir os resultados alcançados a 

partir da revisão da literatura, da apreciação das respostas obtidas nas entrevistas e 

nos questionários, bem como da análise da fase de validação (Exercício Final do 

CPC, Manobra Escolar e Operação Agulhas Negras). 

O conhecimento alcançado nesta fase servirá de embasamento para 

conclusões posteriores, as quais, por sua vez, irão compor a solução do problema 

proposto neste estudo.  

Foram distribuídos vinte e seis questionários, dos quais vinte e cinco foram 

respondidos. Este universo foi composto por oficiais especialistas de aviação (Piloto 

ou Gerente), que exerceram funções de chefia no C Op C Av Ex na Manobra Escolar 

e Op Agulhas Negras, bem como oficiais alunos do CPC que foram usuários dos 

sistemas disponibilizados pela Cia Com Av Ex na Op Final do Curso de Pilotos de 

Combate.  

Nota-se que o reduzido universo representa a completude da população 

considerada nos eventos em que foram distribuídos. Assim, não houve impacto no 

resultado sob o ponto de vista de contaminação, uma vez que as perguntas 

formuladas foram baseadas em premissas gerais, cabendo ao universo selecionado 

atestar ou contrapor sua opinião sobre o assunto.  

Foram realizadas sete entrevistas com especialistas no decorrer do estudo. A 

finalidade foi complementar a coleta de dados e direcionar a pesquisa nas literaturas 

selecionadas para compor a bibliografia.  

 

4.1 VARIÁVEL INDEPENDENTE (VI): PLANEJAMENTO BASEADO EM 

CAPACIDADES 

 

O Planejamento Baseado em Capacidades figura como a VI definida no 

presente trabalho. Para uma melhor compreensão da referida variável, em seguida, 

serão apresentados os resultados e as discussões, subsidiados pelos instrumentos 

de coleta de dados já mencionados, na dimensão doutrinária e operacional. 

 

4.1.1 Dimensão Doutrinária 
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A dimensão doutrinária da VI em pauta é caracterizada pelo indicador 

“Doutrina vigente em países que adotam o PBC, nas Forças Armadas Brasileiras e 

no Exército Brasileiro”. Dessa forma, com base na revisão bibliográfica e entrevista 

realizada, pôde-se caracterizar a dimensão em pauta em duas fases: Contexto 

Internacional e Contexto Nacional. 

No estudo presente, foi evidenciado que o PBC é resultado de um complexo 

processo de transformação e modernização. O conceito teórico adotado pelo 

Exército Brasileiro é representado pela obra de Covarrubias – Os Três Pilares da 

Transformação Militar – o qual foi adotado nesse trabalho como referência no 

assunto, conforme descrito no item 3.1.2.1 da Revisão da Literatura. 

 

4.1.1.1 Contexto Internacional 

 

Ao estudar o contexto internacional, optou-se por remeter a referência 

internacional no assunto aos EUA e ao Chile.  

A inclusão do Chile ocorreu, inicialmente, por influência da literatura estudada. 

Posteriormente, em entrevista realizada com o Cel R1 Dalla Torre, do C Dout Ex 

(Apêndice A), ao ser questionado sobre o andamento do PBC em países da América 

do Sul, o militar pontuou que a Argentina não havia iniciado o processo de 

implantação do PBC e o Chile, apesar de ter iniciado em 2009, não avançou.  

Durante o andamento do estudo, observou-se que o Exército Brasileiro, ao 

delinear seu processo de transformação, selecionou, dentre outros, o Exército 

Chileno e Americano como referências exitosas no que tange à transformação 

militar. Esse fato contribuiu decisivamente para a inclusão destes países na 

pesquisa, conforme observado no item 3.1.2.1 da Revisão da Literatura. 

 

4.1.1.2 Estados Unidos da América 

 

As maiores referências de emprego do Planejamento Baseado em 

Capacidades encontrados nas literaturas estudadas são os Estados Unidos da 

América, como Estado, e a OTAN, como organização internacional.  
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Pôde-se observar, no item 3.1.1.2 da revisão da literatura, que a mudança na 

forma de planejamento surgiu como resposta ao complexo ambiente onde as 

ameaças não mais carregavam uma bandeira de Estado, e sim, muitas vezes, 

bandeiras ideológicas ou religiosas. 

A melhor definição para essa mudança foi apresentada por Balasevicius 

(2016), o qual afirma não se tratar apenas de uma mudança no planejamento, mas 

de uma transformação de defesa no país. Com isso, há uma mudança do foco de 

“quem” para “onde” e “como” o oponente irá lutar. 

Essa proposta de mudança foi resultado de um complexo processo de 

transformação de defesa que se encontrava em andamento nas Forças Armadas 

Americanas. Contudo, após alguns conflitos emblemáticos pelos quais os EUA 

passaram (Guerra do Golfo, Guerra do Iraque e Guerra do Afeganistão), chegou-se 

à conclusão que novas mudanças no planejamento deveriam ser implementadas 

para fazer frente às novas ameaças impostas ao Ocidente. 

 Destarte, após o ataque sofrido em 11 de setembro de 2001, o Departamento 

de Defesa Americano constatou que uma solução para atuar de forma flexível e em 

qualquer cenário seria alcançada através do PBC. 

 A base para a transformação pretendida foi planejada por intermédio de 

quatro fundamentos: fortalecer a doutrina de operações conjuntas, explorar as 

vantagens da Inteligência americana, gerar novos conceitos e experimentos 

doutrinários e desenvolver novas capacidades, este último, uma consequência direta 

dos demais. 

Dessa forma, pode-se observar que o estado final desejado na doutrina 

americana era uma transformação de toda estrutura de defesa, iniciando no nível 

político e estratégico, passando pelo nível operacional até alcançar o nível tático, no 

qual as capacidades seriam desenvolvidas efetivamente.  

 

4.1.1.3 Chile 

 

O Ministério da Defesa Chileno definiu as áreas estratégicas que 

demandavam maior atenção, designando-as como Áreas de Missão. A partir desse 

ponto, estabeleceram-se as capacidades militares necessárias para o 

desenvolvimento do PBC.   
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De forma muito semelhante ao ocorrido nos EUA, as áreas de capacidades 

militares do PBC chileno sustentaram a base para a transformação da doutrina, 

quais sejam: comando e controle integrado, inteligência, mobilidade e projeção, 

sustentabilidade, emprego operacional, operações especiais e apoio à comunidade. 

A escassez de material de acesso ostensivo que tratam sobre o assunto PBC 

no Chile configurou um obstáculo a ser transposto. Assim, alguns documentos 

estratégicos se fizeram definitivos para o estudo da implantação do PBC no nível 

doutrinário, quais sejam: Libro de la Defesa Nacional de Chile (2017) e AZIMUT 

2026: Estratégia de Desarrollo del Ejército de Chile. O estudo desses documentos 

pode ser observado no item 3.1.1.3.1 da Revisão da Literatura. 

Apesar de, na área doutrinária, haver claras evidência do progresso da 

implantação do PBC, Valentini (2013), em seu estudo sobre a transformação militar 

das Forças Armadas do Chile, constatou que “não foram visualizadas novas 

capacidades, tampouco novas missões”. 

Existe um ponto interessante ao realizar a comparação entre a transformação 

nos EUA e no Chile: no modelo americano, a iniciativa para mudança partiu do 

Ministério da Defesa, enquanto no caso chileno, o projeto foi idealizado dentro do 

próprio Exército e se estendeu para as Forças Armadas. 

 

4.1.1.4 Contexto Nacional 

 

No contexto nacional, o estudo observou que o ato que desencadeou a 

mudança do PBA para PBC nas Forças Armadas, e em particular no EB, foi 

resultado de um grandioso processo de modernização e transformação.  

Seguindo a Teoria de Covarrubias, abordada no item 3.1.2.1 da Revisão da 

Literatura, o EB decidiu pelo processo de transformação, materializando esta opção 

no manual Processo de Transformação da Força. No compêndio de seu conteúdo, 

consta a proposição “manter o preparo e o emprego do Exército à frente dos novos 

desafios, [...], pois exige o desenvolvimento das novas capacidades para cumprir 

novas missões.” (BRASIL, 2010b, p.8) 

Impulsionado por uma iniciativa interna em busca da transformação, após a 

publicação da END, o Exército Brasileiro se reorganizou, incluindo, assim, o EME 
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como elemento central do processo. Destarte, a elaboração da Estratégia Braço 

Forte materializou o primeiro passo rumo à transformação da Força.  

Dentre as testemunhas que presenciaram o início desse processo, um 

destaque especial é dado ao Gen Villas Bôas, antigo comandante do Exército 

Brasileiro. Suas opiniões sobre o tema foram registradas em entrevista constante na 

obra de Silva (2013c), a qual trata sobre O Processo de Transformação do Exército: 

extensão, fontes e fatores intervenientes. 

Na obra de Silva, o Gen Villas Bôas expôs sua concepção sobre o tema 

transformação, relatando que, apesar do amplo emprego do termo transformação, 

por ocasião do término da elaboração da EBF, chegou-se ao entendimento que tudo 

que fora planejado até então se tratava de uma modernização, conforme consta no 

item 3.1.2.1 da Revisão da Literatura. 

Paralelamente, o atendimento da solicitação da ONU para que o Brasil 

mobiliasse um segundo batalhão junto à MINUSTAH, com prazo de resposta de três 

semanas, evidenciou, segundo palavras do Gen Villas Bôas, “a baixa capacidade do 

Exército em gerar força em um curto espaço de tempo e foi a „gota d‟água‟ para o 

Processo de Transformação”. 

A EBF caracterizou-se por seus pressupostos de dissuasão e preparo 

baseado na evolução de capacidades. Ressalta-se, nesse momento, o primeiro 

registro do Exército Brasileiro sobre o tema capacidades, fruto da evolução 

doutrinária rumo aos anseios da Força. Como consequência, foram definidos quais 

seriam os Vetores de Transformação, registrados no manual Processo de 

Transformação do Exército. 

A conjugação da END, EBF e o manual Processo de Transformação do 

Exército resultaram no Projeto de Força do Exército Brasileiro. Com o slogan “O 

Exército de sempre, uma nova Força”, o PROFORÇA apresentou como foco o 

aumento da expressão militar, definindo, inclusive, as novas capacidades do EB.  

Após a revisão da END e da PND em 2012, um novo impulso foi dado em 

direção à evolução da doutrina das FFAA, com destaque especial para o PBC. Em 

particular, a END abordou em seu conteúdo a essência do PBC: Organização das 

FFAA focada em capacidades e não em ameaças específicas, conforme consta no 

item 3.1.2.3 da Revisão da Literatura. 

Uma vez definidas as capacidades requeridas, o Exército Brasileiro passou a 

coordenar o progresso do processo de transformação por intermédio do SIPLEX.  
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Constatou-se que as ideias chaves que o EB havia desenvolvido até aquele 

momento foram consolidadas em três manuais: 

a) Base para Transformação da Doutrina Militar Terrestre; 

b) Fundamentos da Doutrina Militar Terrestre; e 

c) Catálogo de Capacidades do Exército. 

Com a publicação da Base para Transformação da Doutrina Militar Terrestre, 

os integrantes da Força têm seu primeiro contato com as características almejadas 

pelo EME no que tange ao PBC. Essa publicação delineou os atributos aspirados 

para a Força na Era do Conhecimento, os quais formam o acrônimo FAMES 

(Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade), o qual 

é ainda empregado nos manuais mais atuais. 

A partir de 2013, novos manuais foram elaborados e muitos outros foram 

revisados, direcionando a implantação do PBC na Força, alcançando o ápice com a 

elaboração do Catálogo de Capacidades do Exército. Esse documento reflete a 

síntese de inúmeros estudos realizados pela Força visando o elevado estado de 

prontidão da Força Terrestre 

Nos dias atuais, o Planejamento Estratégico do Exército é a ferramenta que 

coordena a transformação e modernização da Força. Nele, constam seus objetivos 

estratégicos delineados no curto, médio e longo prazo. Com isso, o estado de 

prontidão e as capacidades existentes, em desenvolvimento e as almejadas são 

trabalhadas dentro do escopo previsto.  

Ao se traçar um paralelo entre o histórico do desenvolvimento da doutrina 

com palestras ministradas pelo C Dout Ex e pela 3ª Subchefia do EME, bem como 

outros estudos que abordam o assunto PBC, chega-se a conclusão parcial que a 

Força Terrestre se encontra no estágio final da consolidação de uma nova doutrina. 

O Conceito Operativo do Exército, abordado no item 3.1.2.3 da Revisão da 

Literatura, alinhado com uma doutrina inovadora e baseada no desenvolvimento da 

Força em torno das capacidades, corroboram para incluir o Exército Brasileiro no 

seleto grupo de países que operam na Era do Conhecimento.  

 

4.1.2 Dimensão Operacional 
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No que diz respeito à dimensão operacional da VI, o estudo pôde constatar 

que, a partir dos Grandes Eventos, em particular a Copa do Mundo FIFA 2014 e os 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a Av Ex passou a empregar os conceitos 

de PBC em suas operações. 

Alguns manuais anteriores a esses eventos, como o manual Vetores Aéreos 

(2014), já mencionavam essa característica da Av Ex, qual seja, de gerar 

capacidades específicas com efeito multiplicador do poder de combate da Força 

Terrestre, conforme elucidado no item 3.2 da Revisão da Literatura. 

A partir de 2018, o Exército iniciou, por intermédio do C Dout Ex, uma revisão 

dos manuais doutrinários da Av Ex. Em uma primeira etapa, foi revisado o manual 

Aviação do Exército em Operações. Com isso, foram elencadas as capacidades 

gerais da Av Ex, consolidando, assim, a fusão da doutrina com a operacionalidade. 

Em entrevista realizada com o Gen Bda Carlos Waldyr Aguiar, Comandante 

de Aviação do Exército (Apêndice D), foi realizado o questionamento sobre o 

momento dos Grandes Eventos. O Gen Aguiar citou a complexa missão de operar 

em proveito dos Grandes Eventos, contudo, havia estudos que já se encontravam 

consolidados e que puderam ser postos em prática, resultando, naquele momento, 

na definição das capacidades da Av Ex para operar, principalmente, em ambiente 

urbano e com tropas especializadas. Posteriormente, em 2017, estas capacidades 

foram incluídas no QO das Unidades Aéreas.  

Essa fusão entre as dimensões doutrina e operacional foi testemunhada pelo 

Ten Cel Pedro Maurício, atual Chefe da Seção de Operações do 4º B Av Ex. À 

época, o militar atuou como adjunto da Seção de Operações do C Av Ex. 

Em entrevista realizada com o Ten Cel Pedro Maurício (Apêndice C), ao ser 

questionado sobre os reflexos da mudança vivenciada pela Av Ex durante os 

Grandes Eventos, esse militar informou que a grande mudança vivenciada naquele 

período foi a decisiva alteração no processo de análise das solicitações de apoio 

aéreo. Com isso, a decisão que antes era baseada na missão passou a ser 

fundamentada nas capacidades elencadas. Dessa forma, a partir da definição das 

capacidades de cada modelo de Anv, se decidia como seria o apoio.  

A respeito do PBC na Av Ex, foi possível constatar que esse se encontra em 

avançada fase de consolidação. Com a reformulação do QO das U Ae, tem-se as 

tarefas bem definidas e o material de emprego de última geração capaz de atender 

os anseios da Força.  Tal fato pôde ser comprovado nas palavras do Gen Aguiar, o 
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qual esclareceu que a Av Ex possui todas as capacidades requeridas pela Força 

consolidadas, mesmo havendo algumas capacidades que se encontram em 

processo de desenvolvimento por limitações materiais, como o apoio de fogo de 

aviação e o ataque aeromóvel, os quais carecem do prosseguimento do cronograma 

imposto pela PEEx, que prevê o momento para aquisição de novos equipamentos. 

No que tange a organização da Av Ex, constata-se que é semelhante à 

organização de uma Brigada convencional do Exército.  A Av Ex emprega seus 

quatro Batalhões de Aviação como braço operacional em suas operações. A 

logística de aviação é gerenciada pelo Batalhão de Manutenção e Suprimento de 

Aviação do Exército e a parte de Comando e Controle fica a cargo da Cia Com Av 

Ex, conforme pode ser observada no item 3.2.1 da Revisão da Literatura. 

Nas operações em que o C Av Ex é desdobrado, a Cia Com Av Ex é a OM 

responsável por instalar, explorar e manter o Sistema de Comando e Controle da Av 

Ex. Para isso, emprega os meios necessários para que o Comando possa ter 

segurança no processo decisório. 

Com base nos relatórios de operações disponibilizados pelo C Av Ex e pela 

Cia Com Av Ex, constatou-se a ausência de operações genuinamente de Garantia 

da Lei e da Ordem, em que o apoio da Av Ex às ações da Força Terrestre tenha 

ocorrido com o desdobramento do C Av Ex. Tal fato se deve, principalmente, à 

privilegiada localização do Forte Ricardo Kirk, facilitando a mobilização dos meios 

aéreos para apoiar a Força sem a necessidade de desdobramento do C Av Ex.  

Para alcançar os objetivos propostos no presente estudo, foram incluídos 

como fonte para coleta de dados os Grandes Eventos. Com isso, foi observado uma 

uniformidade, sob a ótica dos sistemas de Comunicações e Comando e Controle, 

nos apoios prestados pela Cia Com Av Ex a esses eventos e às Op GLO. 

Quando desdobrado, o C Av Ex coordena o emprego da Av Ex. Neste caso, 

cabe a Cia Com Av Ex prestar o apoio necessário para a promoção da correta 

consciência situacional do Cmdo.  

Durante o período estipulado de pesquisa do presente estudo, foi possível 

constatar o emprego da Cia Com Av Ex em proveito do Comando em Op GLO em 

apenas uma oportunidade. Em maio de 2018, as Forças Armadas foram 

empregadas na Operação São Cristovão, desencadeada em resposta à crise de 

desabastecimento provocada pela greve dos caminhoneiros, conforme o item 3.3 da 

Revisão da Literatura. 
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A flexibilidade, modularidade e adaptabilidade da Av Ex nessa situação 

demonstraram sua capacidade para operar nesse espectro de conflito.  

Após a constatação da similaridade entre as necessidades de C2 do C Av Ex 

em operações no amplo espectro, foi possível analisar o desdobramento e emprego 

da Cia Com Av Ex em prol do Comando em outras operações:  

a) Operação final do Curso de Pilotos de Combate 2019; 

b) Manobra Escolar 2019; e 

c) Operação Agulhas Negras 2019. 

Nestas operações, foi empregado o Conceito Operativo do Exército, de 

maneira que o adestramento da tropa envolvida abrangeu o amplo espectro do 

conflito. Assim, em determinados momentos, a Av Ex foi empregada em apoio à Op 

GLO. Paralelamente, o C Op do C Av Ex foi mobiliado, demandando todos os meios 

disponíveis para compor o Sis C2 Av Ex e, assim, promover a consciência 

situacional necessária ao comando. 

Na análise de todos os documentos e dados que integraram a bibliografia do 

presente estudo, foi possível evidenciar a assinatura dos elementos que compõem o 

PBC. Desse modo, conclui-se parcialmente que a Av Ex se encontra em estágio 

avançado na consolidação de suas capacidades.  

 

4.2 VARIÁVEL DEPENDENTE (VD): ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV 

EX PARA EMPREGO EM OP GLO 

 

No escopo do presente trabalho, o conceito de módulo define o real objetivo 

do estudo. 

À medida que a VI traça o perfil de emprego da Av Ex, dentro do conceito de 

PBC, possibilita a definição de uma proposta da menor fração operacional da Cia 

Com Av Ex para ser empregada em Op GLO. 

Para tanto, a pesquisa seguiu a mesma linha de pensamento observada para 

a VD, dividindo as dimensões da VI em doutrinária e operacional. Como resultado, 

buscou-se, ainda, identificar possíveis oportunidades para correção de desvios.  

 

4.2.1 Dimensão Doutrinária 
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A Companhia de Comunicações de Aviação do Exército tem a data de sua 

criação considerada relativamente recente. Sua origem resulta do trabalho 

desenvolvido pelo Grupo de Implantação da Estrutura de Comando e Controle da 

Aviação do Exército. O relatório final do grupo apontava a necessidade de uma 

estrutura de Comando e Controle compatível com as capacidades de atuação da Av 

Ex.  

A doutrina sempre previu uma Subunidade de Comunicações na Av Ex, 

conforme demonstrado no item 3.2.2 da Revisão da Literatura e, em abril de 2014, a 

Cia Com Av Ex foi criada, cobrindo uma lacuna existente. 

Durante esse período, que antecede a criação da OM e os primeiros anos de 

sua existência, o qual coincide com os Grandes Eventos, houve um exponencial 

aumento na capacidade de C2 através de eventos testes, reuniões de C2, testes de 

equipamentos e adestramento da tropa. 

Entretanto, segundo os relatórios consultados, constatou-se que a produção 

de conhecimento foi interrompida. Apesar da remessa de relatórios periódicos ao 

EME tratando sobre o andamento do projeto de implantação da Cia Com Av Ex, não 

foi produzido nenhum caderno de instrução ou manual doutrinário que descrevesse 

as características de emprego da OM.  

Constatou-se que o conhecimento é retransmitido de maneira resumida, por 

meio de relatórios, com descrições sumárias que proporcionam reduzido 

aproveitamento doutrinário.  

Durante as operações acompanhadas (Op final do CPC, Manobra Escolar e 

OPAN), verificou-se que a ausência de padronização para emprego do Pelotão de 

Controle do Espaço Aéreo. Mesmo não sendo o foco do presente estudo, 

evidenciou-se que a Cia Com Av Ex não possui meios especializados (material e 

pessoal) para mobiliar o aeródromo operacional, conforme descrito em sua Base 

Doutrinária.  

Corrobora com essa constatação a entrevista realizada com o Cap Catirse 

(Apêndice G), Chefe da Seção de Operações da Cia Com Av Ex, na qual, ao ser 

inquirido sobre sua avaliação a respeito da adequação das tarefas/atividades 

previstas para a Cia Com Av Ex, respondeu que não as considera adequadas. 
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Segundo o entrevistado, “Não existe uma doutrina específica que trate sobre 

o emprego do Pel CEA na mobilização do Aeródromo Operacional e, dependendo 

da área da Op GLO, talvez não seja necessário o desdobramento desta estrutura. 

Além disso, o Pel CEA possui deficiência de pessoal e material, tendo ainda, sua 

área de atuação legalmente restrita, uma vez que o Controle do Espaço Aéreo é 

atribuição da FAB. Acredito que o Pel CEA poderia ser um Gp CEA, e que ao invés 

de um Pel CEA, a Cia Com Av Ex deveria possuir um Pel C2, que traria um ganho 

operacional muito grande para a OM e, consequentemente, para a Av Ex”. 

 

4.2.2 Dimensão Operacional 

 

A dimensão operacional abarca a fase de validação do estudo. Nela, foram 

elencadas algumas operações onde a Av Ex foi empregada com desdobramento do 

C Av Ex e consequente emprego da Cia Com Av Ex: Operação Final do CPC, 

Manobra Escolar e OPAN.  

Apesar de, nessas operações, as ações não se desenvolverem, 

primordialmente, focalizadas para as Op GLO, o planejamento foi elaborado dentro 

do conceito operativo do amplo espectro do conflito. Dessa maneira, em 

determinados momentos da evolução da operação, ocorreu o emprego da tropa em 

Op GLO ou em ambiente urbano.  

A primeira Operação foi um exercício do Curso de Pilotos de Combate, no 

qual os alunos colocaram em prática todas as técnicas adquiridas no decorrer do 

curso. Em seu desenvolvimento, os alunos são submetidos a situações que simulam 

tanto o combate convencional quanto em ambientes urbanizados, com Operações 

de Cooperação e Coordenação com Agências. Esse plano de fundo foi escolhido 

para a realização de uma primeira etapa da validação. 

Na sequência, ocorreram a Manobra Escolar e a OPAN. Em todas estas 

operações, foram distribuídos questionários aos militares que desempenharam 

funções de chefia típicas de EM. As respostas foram coletadas e tabuladas e, com o 

objetivo de auxiliar a compreensão dos resultados, os dados obtidos serão 

demonstrados na forma de gráficos. 

Na Operação Final do CPC, em particular, os oficiais alunos foram 

distribuídos de maneira que todos pudessem exercer a atividade de comando ou 
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integrante do EM do C Av Ex, simulado pela direção do exercício. De maneira geral, 

os questionários tiveram o objetivo de retratar a percepção do usuário final quanto 

ao emprego da Cia Com Av Ex nas Op GLO e averiguar o cumprimento das tarefas 

propostas para a OM. 

Pergunta Nr 1 (um): Durante a operação, a Cia Com Av Ex mobiliou o Centro 

de Comando e Controle (CC²), estrutura dotada de vários recursos. Marque os 

serviços disponibilizados pela Cia Com Av Ex no CC². As respostas obtidas foram 

tabuladas e demonstradas nos Gráficos 1, 2 e 3 a seguir: 

 

 
GRÁFICO 1 – Porcentagem referente à percepção dos serviços disponibilizados pela Cia Com 
Av Ex na Op Final do CPC. 
Fonte: O autor 
 

 
GRÁFICO 2  –  Porcentagem referente à percepção dos serviços disponibilizados pela Cia Com 
Av Ex na Manobra Escolar. 
Fonte: O autor 
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GRÁFICO 3 – Porcentagem referente à percepção dos serviços disponibilizados pela Cia Com 
Av Ex na OPAN. 
Fonte: O autor 

 

Apesar do efetivo que respondeu ao questionário na Manobra Escolar e na 

OPAN ser menor que na Operação Final do CPC, observa-se que o nível de 

percepção dos elementos que compuseram o EM do C Av Ex apresentou uma 

tendência de elevação. 

Pergunta Nr 2 (dois): “Na função de Comandante ou elemento do Estado 

Maior, marque quais tarefas puderam ser realizadas através da estrutura 

disponibilizada pela Cia Com Av Ex no CC²?”. As respostas foram compiladas nos 

Gráficos a seguir: 

 

 
GRÁFICO 4 – Porcentagem dos níveis de percepção em relação à pergunta Nr 2 (dois) do 
questionário coletados durante a Op Final do CPC. 
Fonte: o autor. 
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GRÁFICO 5 – Porcentagem dos níveis de percepção em relação à pergunta Nr 2 (dois) do 
questionário coletados durante a Manobra Escolar. 
Fonte: o autor. 

 

 
GRÁFICO 6 – Porcentagem dos níveis de percepção em relação à pergunta Nr 2 (dois) do 
questionário coletados durante a OPAN. 
Fonte: o autor 

 

Com base nos gráficos, pôde-se observar que algumas tarefas apresentaram 

variação na percepção dos militares. Dentre elas, cabe destaque, variação na 

confiabilidade que apresentou queda inicial (64,3%) entre a Op Final do CPC e a 

Manobra Escolar. Posteriormente, por ocasião da OPAN, a porcentagem apresentou 

um aumento, ultrapassando, inclusive, o patamar inicial.  

O Cap Catirse, ao ser questionado sobre a importância das ferramentas de 

Comunicações e C2 disponibilizadas nas operações, respondeu que “a Av Ex possui 
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uma área de atuação muito abrangente, devido ao emprego de aeronaves, o que 

limita a utilização de muitas ferramentas disponibilizadas pela Cia”.  

Nessa mesma linha de raciocínio, em entrevista com o Maj Akamine, 

Comandante da Cia Com Av Ex, ao ser inquirido sobre a importância desta OM para 

a promoção da consciência situacional do C Av Ex, respondeu que “a Cia Com Av 

Ex é responsável por melhorar a consciência situacional do Cmt Av Ex e seu EM 

através dos diversos sistemas de C2. No estágio atual, ou seja, ainda em fase de 

implantação e com carência de recursos materiais e capacidades técnicas, a 

efetividade de seu trabalho é ainda muito limitada. Os sistemas de rastreamento de 

Anv, digitalização do campo de batalha (PACIFICADOR e C2 Cmb) e os diversos 

meios de comunicações auxiliam o comandante na atividade de comando e controle. 

Todavia, estes recursos ainda são bastante limitados; percebe-se a necessidade de 

atender várias demandas, tais como: comunicação terra-ar a grandes distâncias, 

Datalink embarcado nas Anv e Vtr, proteção do sinal com uso de tecnologias MPE, 

meios satelitais para C Op e Anv, dentre outros”.  

Com isso, entende-se que as particularidades do emprego da Av Ex, bem 

como o restrito acesso a novas tecnologias e meios adequados, prejudicam o 

desempenho das tarefas de C2, causando reflexos na confiabilidade, conforme 

observado nos gráficos. 

Verifica-se que, apesar da escassez de meios observados durante as 

operações, a importância dos sistemas e serviços disponibilizados não deve ser 

menosprezada. Em entrevista com o Maj Campos, primeiro Cmt da Cia Com Av Ex, 

o entrevistado ressaltou a importância dessa OM para a Av Ex: “Assim sendo, 

constatou-se que o C Av Ex, por intermédio da Cia Com Av Ex, pode incrementar 

sua interoperabilidade através do emprego de ferramentas de Comunicações e C2. 

Tais ferramentas são indispensáveis ao processo de tomada de decisão em um 

ambiente interagências, traço característico das operações em que o C Av Ex toma 

parte”.   

À luz dos relatórios analisados, foi possível averiguar que, durante as Op 

GLO, as atividades transcorrem de forma continuada. Isso gera um impacto direto na 

disponibilidade e prontidão dos recursos humanos, os quais devem estar aptos a 

operar 24/7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana). Essa capacidade 

de operar de maneira continuada consta na Ba Dout da Cia Com Av Ex. Com o 

objetivo de aferir a percepção dessa capacidade, foi apresentada a seguinte 
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assertiva aos militares que receberam os questionários: “A Cia Com Av Ex 

demonstrou ter capacidade para operar de forma continuada e ininterrupta”.  

As opiniões emitidas a respeito dessa afirmação, identificadas no questionário 

como “pergunta Nr 3 (três)”, foram reunidas nos Gráficos 7, 8 e 9 apresentados 

abaixo. 

 

 
GRÁFICO 7 – Porcentagem dos níveis de concordância em relação à pergunta Nr 3 (três) do 
questionário coletados durante a Op Final do CPC. 
Fonte: o autor 

 

 
GRÁFICO 8 – Porcentagem dos níveis de concordância em relação à pergunta Nr 3 (três) do 
questionário coletados durante a Manobra Escolar. 
Fonte: o autor 
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GRÁFICO 9 – Porcentagem dos níveis de concordância em relação à pergunta Nr 3 (três) do 
questionário coletados durante a OPAN. 
Fonte: o autor 

 

Observa-se que houve um aumento na incidência de militares que concordam 

parcialmente ou totalmente com a assertiva. Com base nesses dados e nas 

informações descritas, é possível deduzir que a capacidade da Cia Com Av Ex em 

operar de maneira continuada e ininterrupta é reflexo direto do aumento da 

confiabilidade nas tarefas executadas. 

A capacidade de operar de maneira continuada está intimamente ligada à 

prontidão. Em entrevista concedida pelo Gen Aguiar, questionou-se o papel da Cia 

Com Av Ex no módulo de pronto emprego da Av Ex. O entrevistado relatou que “O 

estado de prontidão da Av Ex está diretamente ligado à sua missão principal que é 

fornecer aeromobilidade à Força Terrestre. Diuturnamente, ao menos uma aeronave 

permanece preparada para decolar de forma quase imediata em caso de 

acionamento. Esse estado de prontidão pode sofrer alterações, sendo tal módulo de 

pronto emprego extremamente flexível. Assim, de acordo com a demanda 

apresentada pelo escalão superior ou necessidades específicas, pode ocorrer, por 

exemplo, o incremento desse módulo com estruturas de comando e controle. O 

papel da Cia Com Av Ex nesse processo é fornecer os meios (pessoal e material) 

para mobiliar um Centro de Operações em apoio ao C Av Ex em qualquer parte do 

território nacional. Tal centro deve fornecer as capacidades básicas para que o 

comandante tenha a oportuna consciência situacional ao tomar as decisões”. 

Compartilham dessa opinião o Maj Akamine e o Cap Catirse, os quais 

relataram a necessidade de a Cia Com Av Ex desenvolver tal aptidão em suas 
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entrevistas. Entretanto, o Cap Catirse apresentou uma preocupação referente à 

provável deficiência de meios para executar tal tarefa. 

 

4.2.3 Dimensão Material 

 

O estudo da dimensão material está focado nas necessidades apresentadas 

durante as operações analisadas.  

Nessas ocasiões, a Cia Com Av Ex disponibilizou os serviços descritos em 

seu catálogo, enumerado no item 3.3.1 da Revisão da Literatura. Para isso, 

empregou uma extensa lista de materiais que fazem parte dos relatórios das 

operações, cuja versão resumida está descrita no 3.3.2 da Revisão da Literatura. 

Os oficiais da Cia Com Av Ex que participaram das operações selecionadas 

para fase de validação do estudo foram submetidos a um questionário (Apêndice I) 

com o objetivo de captar o grau de eficiência dos serviços oferecidos. Estes dados, 

após serem coletados, foram tabulados e serão exibidos a seguir, em forma de 

gráficos, para facilitar o entendimento.   

No questionário, solicitou-se aos oficiais suas opiniões a respeito das 

afirmações apresentadas. Dessa maneira, algumas das assertivas passam a ser 

discriminadas abaixo:  

a) Eficiência dos Sistemas Rádio 

 

 
GRÁFICO 10 – Porcentagem dos níveis de concordância em relação à pergunta Nr 1 (um) do 
questionário 
Fonte: o autor 
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b) Eficiência do rastreamento de Anv 

 

 
GRÁFICO 11 – Porcentagem dos níveis de concordância em relação à pergunta Nr 4 (quatro) do 
questionário  
Fonte: o autor 

 

c) Eficiência do SISCOMIS 

 

 

GRÁFICO 12 – Porcentagem dos níveis de concordância em relação à pergunta Nr 7 (sete) do 
questionário. 
Fonte: o autor 

 

Cabem, nesse momento, algumas observações a respeito dos gráficos 10, 11 

e 12 apresentados. 
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O sistema rádio empregado pela Cia Com Av Ex é composto por 

equipamentos distribuídos pela cadeia de suprimento para as OM operacionais do 

EB. São fornecidos por dois fabricantes: Harris e Motorola. Nota-se que os rádios, 

em si, são os meios empregados nas funções de transmissão e recepção, 

compondo um sistema maior que inclui repetidoras, estações fixas, estações móveis 

e equipamentos de integração. 

Assim, constata-se que a adequabilidade parcial apresentada para o referido 

sistema se justifica com base em dois fatores: falta de meios que possibilitem a 

utilização do sistema na sua real capacidade e ausência de interoperabilidade entre 

os rádios de dotação da Cia Com Av Ex e os equipamentos orgânicos das Anv. 

Em ambos os casos, o grau de complexidade para solução pode ser 

considerado alto. No que diz respeito à interoperabilidade, pode-se afirmar que 

medidas já se encontram em execução para substituir os equipamentos por outros 

que possibilitem não apenas a interoperabilidade, como também a comunicação 

segura.  

O assunto interoperabilidade foi partilhado pelo Cap Pugliesi, antigo Chefe da 

Seção de Operações da Cia Com Av Ex, em entrevista (Apêndice F). Ao ser 

interpelado sobre a sua percepção quanto à importância de ferramentas de 

Comunicações e Comando e Controle, disponibilizadas pela Cia Com Av Ex nas Op 

GLO e Grandes Eventos para que o comandante possa tomar a decisão mais 

acertada, o entrevistado elucidou em que área das comunicações existe uma 

deficiência: “Tal fato se deve à incompatibilidade entres os equipamentos das Anv e 

o empregado pela tropa. Ainda que novas soluções, como o Rádio ARC 210 Talon, 

tenham sido propostas, ainda há muita dificuldade para as comunicações a longas 

distâncias com segurança”. 

Relativamente à ausência de meios na Cia Com Av Ex, nota-se que é uma 

situação conjuntural e requer atenção mais detalhada por parte do escalão superior. 

Nesse ponto, a ausência do Quadro de Dotação de Material aprovado dificulta o 

atendimento de solicitações encaminhadas pela Cia Com Av Ex ao escalão superior. 

A respeito do serviço de rastreamento de aeronaves, inúmeras soluções são 

empregadas pela Cia Com Av Ex. Contudo, com base nos relatórios analisados, 

conclui-se parcialmente que nenhuma dessas soluções foi concebida com pré-

requisitos operacionais relacionados ao emprego da Av Ex. Com isso, adaptações 

são improvisadas, prejudicando o funcionamento efetivo desse serviço.  
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Como forma de exemplificar esta situação, ao analisar os relatórios, verificou-

se que uma improvisação gerada durante os Grandes Eventos se tornou conduta ao 

se empregar as Anv da Av Ex nos grandes centros urbanos que possuem, ou não, 

cobertura do SRDT. Como a Anv não possui o rádio Motorola, embarca-se um 

equipamento portátil ou mesmo um aparelho celular com o aplicativo PACIFICADOR 

Móvel instalado. Dessa forma, pode-se monitorar a Anv durante seu deslocamento. 

Contudo, os equipamentos que trafegam os dados via satélite se mostraram 

bastantes úteis para a finalidade desejada.   

Sobre o emprego do SISCOMIS, conclui-se que, em concordância com a 

resposta apresentada pelo Cap Catirse (Apêndice G), este meio se mostra ineficaz. 

Ao ser indagado sobre a relevância de um módulo de pronto emprego da Cia Com 

Av Ex com capacidade para atuar no amplo espectro do conflito, o entrevistado 

respondeu que “Um módulo de pronto emprego é muito importante para qualquer 

OM Av Ex. Entretanto, acredito que atualmente a Cia não possua os equipamentos 

mais adequados para atuar no amplo espectro. Cito, como exemplo, a ausência de 

meios de comunicações via satélite. O emprego do SISCOMIS não se mostra 

operacional, no nível tático, por dois principais motivos. O primeiro é a burocracia 

para autorizar a utilização do terminal que, em média, demora dez dias. O segundo é 

a taxa de transmissão de dados disponibilizada para uso, com largura de banda que 

alcança taxas que variam de 512 Kbps a 1 Mb de velocidade. No geral, para o nível 

de pronto emprego, não se mostra eficaz”. 

Com base nas informações coletadas no questionário em referência, foi 

possível avaliar a percepção dos oficiais que trabalham diretamente com o material 

empregado nas Op GLO. Dessa maneira, considerando a maioria absoluta das 

respostas, de acordo com a concordância apresentada, pôde-se confeccionar o 

Quadro 12, que retrata a efetividade do material empregado para a disponibilidade 

dos sistemas: 

 

Serviço 

disponibilizado 
Material empregado Nível de efetividade 

Acesso à EB Net Equipamentos de TI. Parcialmente adequado 

Acesso à Internet 
Equipamentos de TI, modem 4G, 

equipamentos satelitais. 
Parcialmente adequado 
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Serviço 

disponibilizado 
Material empregado Nível de efetividade 

Acesso à Telefonia 

fixa 

Equipamento específico para apropriação 

de ramais e aparelhos telefônicos. 
Totalmente Inadequado 

Acesso à Telefonia 

móvel 
Aparelhos celulares funcionais. Totalmente adequado 

SISCOMIS Terminal de Acesso. Parcialmente adequado 

Transmissão de 

imagens 

Equipamentos específicos para realização 

de videoconferência e transmissão de 

imagens. 

 

Parcialmente adequado 

Sistemas Rádio 

Estações fixas, móveis, repetidoras, e 

outros meios de dotação do EB que 

integram as redes em HF, VHF e UHF. 

Parcialmente adequado 

Rastreamento de 

Anv 

Equipamentos para rastreamento via 

Satélite, equipamentos para utilizar os 

sistemas corporativos do Exército. 

Parcialmente adequado 

QUADRO 12 – Material disponível para emprego em Op GLO versus Adequabilidade 
Fonte: o autor 
 

A regularidade das respostas positivas ao questionário promovido, somada às 

análises realizadas nesse item, bem como às respostas apresentadas nas 

entrevistas citadas, permite a conclusão parcial quanto ao emprego dos meios. 

Ainda sobre esse tema, o Maj Campos foi elucidativo em sua resposta ao ser 

questionado sobre a existência de alguma especificidade em relação aos meios 

necessários em Op GLO. O entrevistado respondeu que “Julgo que a definição dos 

meios adequados para o exercício de C2 em um cenário de GLO resulta 

invariavelmente das especificidades de cada operação, a depender da natureza e da 

quantidade de elementos envolvidos, das características da área de operações, dos 

recursos materiais existentes, do grau de adestramento da tropa, do tempo 

disponível, etc. Dificultando, portanto, a tarefa de identificar eventuais necessidades 

especiais, no que tange aos meios necessários. No entanto, constatei que um 

número ponderável de Op GLO se desenvolveu em ambientes urbanos. Para estes 

casos é oportuno dispor de sistemas de radiocomunicação troncalizados, 

otimizando, sobremaneira, o uso do espectro eletromagnético. Particularmente em 

relação à Av Ex, cumpre destacar a sua vocação para atuar de forma integrada com 

outros elementos, oriundos de tropas especializadas, tais como aeromóveis, pára-
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quedistas, de operações especiais, da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira. 

Em vista disso, é pertinente considerar a possibilidade de incorporar alguns sistemas 

de C2 que permitam a plena interoperabilidade com suas frações congêneres - a 12ª 

Cia Com L, 20ª Cia Com Pqdt, Btl Ap Op Esp, BCC/MB e 1º GCC/FAB; e com as 

frações responsáveis pelas Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo”.   

Diante do exposto, conclui-se que há uma crescente necessidade de definir 

um módulo da Cia Com Av Ex para emprego em Op GLO, uma vez que, a partir 

dessa definição, aliado às pesquisas e experimentações, ocorrerá a atualização 

doutrinária dessa nova organização militar da Av Ex. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve por objetivo colaborar para o desenvolvimento da 

doutrina de Comando e Controle na Aviação do Exército, bem como promover 

estudos mais aprofundados sobre o Planejamento Baseado em Capacidades no 

nível tático, no que diz respeito à organização modular de uma Subunidade. Em 

vista disso, o trabalho se desenvolveu em busca da solução do seguinte problema: 

“qual organização modular da Cia Com Av Ex que permitirá apoiar, de modo eficaz, 

o C Av Ex em Op GLO? 

Com a finalidade de orientar a pesquisa, foram estabelecidos objetivos 

específicos e apresentadas questões de estudo. A metodologia utilizada e os 

instrumentos de pesquisa empregados – revisão bibliográfica, entrevistas e 

questionário – asseguraram que os objetivos específicos pudessem ser atingidos, 

assim como que as questões de estudo respondidas. 

Apesar da escassez de fontes bibliográficas e documentos que tratem sobre o 

tema central da pesquisa, esses foram fundamentais para a elaboração da solução 

do problema. Sendo assim, foi possível apresentar uma proposta que ultrapassa a 

hipótese de emprego adotada no presente estudo, servindo de parâmetro para 

outros cenários.  

Tanto as entrevistas quanto os questionários proporcionaram o 

esclarecimento em fases importantes da pesquisa. Ao trazerem à luz informações 

primordiais para o progresso do estudo, permitiram o preenchimento de lacunas 

criadas durante a revisão da literatura. Dentre essas, ressalta-se a decisão por 

seguir a linha de pesquisa internacional adotada, tomando como referência duas 

potências militares para análise, além de propiciar a tabulação da ótica dos militares 

que operam o sistema quanto à adequabilidade dos materiais disponíveis na Cia 

Com Av Ex.  

O objetivo geral de propor uma organização modular eficaz para a Cia Com 

Av Ex nas Op GLO foi alcançado, resultando na sugestão apresentada nos 

Apêndices J e K – Proposta de Organização Modular da Cia Com Av Ex para 

emprego em Op GLO – utilizando o conceito de Planejamento Baseado em 

Capacidades. 

A solução apresentada se divide em dois modelos:  
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SOLUÇÃO DESCRIÇÃO 

Apêndice J 
Proposta de organização modular da Cia Com Av Ex para Op GLO 

(modelo pronto-emprego) 

Apêndice K 
PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX 

PARA OP GLO (MODELO CONVENCIONAL) 

QUADRO 13 – Soluções para o problema proposto 
Fonte: o autor 

 

Emergencial (Apêndice J) e Convencional (Apêndice K). A intenção de tal 

divisão é atender ao caráter de prontidão exigido para as Forças de Ação 

Estratégica, da qual a Cia Com Av Ex é integrante. 

Ao ser acionado pelo escalão superior para uma Op GLO, o Cmt Cia Com Av 

Ex, de posse do Catálogo de Serviços, ira fazer seu estudo de situação juntamente 

com o EM do C Av Ex. Dessa maneira, irá selecionar quais serviços deverão ser 

mobiliados no C C2 Av Ex para a operação que irá ser iniciada. 

De acordo com a urgência do deslocamento, poderão ser empregados os 

módulos que compõem o Modelo Emergencial (Apêndice J). Esse possui, dentre 

outras características, a vocação para ser facilmente transportado e operado. Com 

isso, em até 3 (três) horas estará em condições de ser transportado até o local da 

operação. A intenção é, ao proporcionar modularidade à Cia Com Av Ex, concorrer 

para o aumento do nível de prontidão dessa OM. Para isso, os modelos poderão ser 

empregados em sua integralidade, utilizando-se todos os módulos que o compõem 

(Módulo Alfa, Módulo Bravo, Módulo Charlie, Módulo Delta e Módulo SISCOMIS), ou 

de maneira isolada, conforme a demanda apresentada pelo C Av Ex.  

Havendo a necessidade de aumentar as capacidades dos serviços e sistemas 

desdobrados no C C2 Av Ex, o Cmt Cia Com Av Ex poderá complementar os meios 

empregados por intermédio do Modelo Convencional (Apêndice K). Tal modelo 

possui equipamentos mais robustos e aptos a permanecer por longos períodos de 

operação, além de contar com módulos para mobiliar a infraestrutura do C C2 Av Ex 

com equipamentos de TI, Comunicações, C2, material de expediente, entre outros. 

Essa estrutura mais densa se destina a completar o Modelo Emergencial, ou 

ainda, ser empregado modularmente. É composto pelos módulos: Alfa, Bravo, 

Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf e SISCOMIS. Dentre suas características, 
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ressalta-se seu tempo de resposta para transporte, o qual foi estimado em até 36 

(trinta e seis) horas. 

Em ambos os modelos apresentados (Apêndice J e Apêndice K) o efetivo 

sugerido é diretamente proporcional à organização modular demandada. Com isso, 

ao empregar o modelo completo, conforme apresentado, pode-se racionalizar os 

recursos humanos para que operem os serviços previstos no catálogo da Cia Com 

Av Ex. Contudo, alguns fatores podem influenciar no planejamento, promovendo o 

incremento de operadores e devem ser levados em consideração durante os 

trabalhos de planejamento para emprego dos modelos, tais como: instalações 

físicas, regime de trabalho e disponibilidade de recursos locais (energia, internet e 

telefonia).  

Por fim, ambas as soluções apresentadas possuem as características da 

Flexibilidade, Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade, agregando ao C Av Ex 

um maior número de possibilidades para emprego da Cia Com Av Ex em Op GLO. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

 

No decorrer da revisão da literatura, verificou-se que os manuais doutrinários 

da Aviação do Exército estão em pleno processo de atualização. Contudo, foi 

possível averiguar que a produção do conhecimento tem sido prejudicada pela 

ausência de padronização quanto à confecção de relatórios. Associado a isso, 

observa-se que não foi confeccionado um caderno de instrução ou manual da 

Companhia de Comunicações de Aviação do Exército o qual pormenorize as 

hipóteses de emprego da OM.  

Constatou-se que o Sistema de Comando e Controle da Aviação do Exército 

possui uma envergadura que supera as capacidades de apoio da Companhia de 

Comunicações de Aviação do Exército.  

As respostas apresentadas nas entrevistas, os questionários e as evidências 

observadas durante as operações, deixaram claro que a Companhia de 

Comunicações possui em sua Base Doutrinária algumas tarefas que não se 

mostram adequadas e outras que se mostram extremamente dificultosas pela 

ausência de meios e amparo doutrinário. 
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Com base nos relatórios analisados e nas observações elencadas na fase de 

validação do módulo de emprego da Companhia de Comunicações de Aviação do 

Exército, constatou-se a indispensabilidade de os militares da Companhia se 

dedicarem exclusivamente à atividade fim no C Op.  

Dessa forma, as seguintes recomendações se mostram pertinentes:  

a) Desenvolver uma Norma/Instrução que padronize o preenchimento de 

relatórios, de forma que o conhecimento adquirido nas operações não se perca e, 

uma vez registrado, esteja ao alcance de todos; 

b) Elaborar um manual doutrinário da Companhia de Comunicações de 

Aviação do Exército; 

c) Revisar a doutrina do Quadro Organizacional da Companhia de 

Comunicações de Aviação do Exército, verificando, através de uma experimentação 

doutrinária, a adequabilidade de todas as tarefas da OM;  

d) Realizar gestões junto ao Comando de Aviação do Exército para que os 

sistemas utilizados nas operações possam ser adquiridos em sua integralidade; 

e) Promover pesquisas mais aprofundadas que abordem propostas de 

sistemas de rastreamento de aeronaves próprios para a atividade aeronáutica; e 

f) Fazer gestões para que, durante as operações em que se empregue a 

Companhia de Comunicações de Aviação do Exército, as demandas logísticas 

sejam absorvidas pela Companhia de Comando do Comando de Aviação do 

Exército. 

 

5.2 SUGESTÕES 

 

Visando o progresso da evolução doutrinária no âmbito da Aviação do 

Exército, sugere-se que determinados pontos observados neste trabalho, cujo teor 

não pôde ser totalmente esclarecido por limitações diversas, sejam submetidos a 

estudos mais aprofundados, conforme descritos a seguir: 

a) Necessidade operacional versus viabilidade técnica do Pelotão de 

Controle do Espaço Aéreo orgânico da Companhia de Comunicações de Aviação do 

Exército; e 

b) Norma/Instrução que regulamente, junto aos órgãos de controle do 

espaço aéreo, o emprego do Pelotão de Controle do Espaço Aéreo orgânico da 
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Companhia de Comunicações de Aviação do Exército. 

Para outros pesquisadores, sugere-se os seguintes assuntos: 

a) Estudo para verificar a substituição do Pelotão de Controle do Espaço 

Aéreo por um Pelotão de Comando e Controle, reduzindo a fração de emprego para 

um Grupo de Controle do Espaço Aéreo; e 

b) Estudo técnico e operacional que avalie a possibilidade de emprego dos 

equipamentos rádio, orgânicos das aeronaves, no Posto de Comando Tático do 

Comandante de Aviação do Exército.   

Finalizando a presente dissertação, pode-se afirmar que a dinâmica da 

evolução doutrinária é ininterrupta. A promoção de estudos e debates doutrinários 

contribui para que a operacionalidade se mantenha em elevado patamar. A Aviação 

do Exército reflete o que há de referência no Exército Brasileiro em termos de 

tecnologia, profissionalismo e operacionalidade, cabendo-lhe a constante atenção às 

atualizações doutrinárias.  
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

Aeródromo: Toda área destinada a pouso, decolagem e movimentação de 

aeronaves. 

 

Aeródromo de Operações: Instalação da Base de Operações destinada a 

receber, estacionar e abrigar aeronaves em manutenção, bem como todos os 

demais meios aéreos.  

 

Ambiente Operacional: Caracterizado por um conjunto de fatores que 

interagem entre si, de forma específica em cada situação, a partir de três dimensões: 

a física, a humana e a informacional. Tradicionalmente, o foco da análise do 

ambiente operacional era concentrado na dimensão física, considerando a 

preponderância dos fatores terreno e condições meteorológicas sobre as operações. 

As variações no caráter e na natureza dos conflitos, resultantes das mudanças 

tecnológicas e sociais, impõem uma visão que também considere as influências das 

dimensões humana e informacional sobre as operações militares e vice-versa.  

 

Amplo Espectro do Conflito: As operações no amplo espectro podem ser 

desenvolvidas em áreas geográficas lineares ou não, de forma contígua ou não, 

buscando contemplar as diversas atividades que envolvem o emprego de meios 

terrestres.  

 

Brigada de Aviação do Exército: Nas operações em situação de paz, em 

função do volume dos meios da Av Ex empregados, o C Av Ex é o grande  comando 

que coordena o emprego desses meios no âmbito da F Ter. Em operações em 

situação de guerra, também em função do volume de meios da  Av Ex empregados, 

pode ser ativado o comando da Brigada de Aviação (Bda Av Ex). 
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Centro de Operações: Elemento integrante do Centro de Comando e 

Controle, responsável pela condução e o controle da ação planejada e demais 

atividades de interesse do escalão considerado. 

 

Comando e Controle (C2): É o meio basilar pelo qual o comandante (Cmt) 

exerce sua autoridade e direciona de maneira eficaz as ações, com o objetivo de 

cumprir a missão imposta pelo escalão superior. 

 

Comando e Controle (C2): Constitui-se no exercício da autoridade e da 

direção que um comandante tem sobre as forças sob o próprio comando, para o 

cumprimento da missão designada. Viabiliza a coordenação entre a emissão de 

ordens e diretrizes e a obtenção de informações sobre a evolução da situação e das 

ações desencadeadas. 

 

Consciência Situacional: Consiste na percepção precisa e atualizada do 

ambiente operacional no qual se atuará e no reconhecimento da importância de 

cada elemento percebido em relação à missão atribuída. Quanto mais acurada a 

percepção que se tem da realidade, melhor a consciência situacional.   

 

Elasticidade: Característica de uma força que, dispondo de adequadas 

estruturas de Comando e Controle e de Logística, lhe permite variar o poder de 

combate pelo acréscimo ou supressão de estruturas, com oportunidade. 

 

Emprego dual: Característica atribuída à Cia Com Av Ex tendo em vista sua 

possibilidade de atuar como uma Cia Com, semelhante às demais existentes no EB, 

e, de forma peculiar, nas atividades do Aeródromo de Operações. Tal fato se deve à 

sua organização ímpar, na qual possui um Pelotão de Controle do Espaço Aéreo. 

 

Era do Conhecimento: A nova realidade dos conflitos ensejou a busca de uma 

nova concepção para as forças armadas, a fim de adaptá-las à nova sociedade, não 

mais da Era Industrial, mas da, assim denominada, Era do Conhecimento.  

 

Estado-Maior do Exército: É o órgão de direção geral responsável pela 

elaboração da política militar terrestre, pelo planejamento estratégico e pela 
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orientação do preparo e do emprego da Força Terrestre, visando ao cumprimento da 

destinação constitucional do Exército Brasileiro. 

 

Estrutura de Comando e Controle: Conjunto de centros de comando e 

controle, subordinados a um mesmo comandante, que contém os recursos 

adequados e perfeitamente configurados para o fluxo das ordens e das informações 

para o exercício do comando, podendo ser estabelecida em nível nacional, de teatro 

de operações, de comando combinado ou em nível tático. 

 

Experimentação Doutrinária: Apreciação de documento doutrinário em vigor 

(manual de campanha, quadro de organização e outros), com emprego de tropa e 

sob condições que simulem ao máximo as situações de combate, com a finalidade 

de comprovar, na prática, a exeqüibilidade e a eficácia dos preceitos contidos 

naquele documento. 

 

Força Terrestre: Instrumento de ação do Exército, estruturada e preparada 

para o cumprimento de missões operacionais terrestres. 

 

Força de Superfície: Designação dada às forças terrestres e às forças navais 

compostas de meios de superfície. 

 

FAMES (Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e 

Sustentabilidade): Conjunto de características a serem evidenciadas pelos 

elementos da F Ter a fim de atender um maior número de alternativas de emprego, 

possibilitando a estruturação em módulos, combinação de armas e alternância do 

poder de combate, conforme a situação.  

 

Flexibilidade: Característica de uma força que dispõe de estruturas com 

mínima rigidez preestabelecida, o que possibilita sua adequação às  especificidades 

de cada situação de emprego considerado os fatores da decisão. 

 

Força de Emprego Estratégico: Força existente desde o tempo de paz, com 

suficiente poder de combate para possibilitar o desequilíbrio estratégico pela 

execução da estratégia da ofensiva. 
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Manobra Escolar: A Manobra Escolar é um exercício militar que reúne 

diversos estabelecimentos de ensino do Exército no país. 

 

Módulo: Estrutura organizada e equipada para atender às necessidades 

específicas de uma Organização Militar. 

 

Nível Tático: Série de combates e ações táticas relacionadas e próximas no 

tempo e no espaço, visando atingir os objetivos impostos (Vencer batalhas). 

 

Modularidade: Característica de uma força que lhe confere  a  condição  de,  a 

partir de uma estrutura básica mínima, receber  módulos  que  ampliem seu poder de 

combate ou lhe agreguem capacidades. 

 

Operação de Garantia da Lei e da Ordem: Atuação coordenada das Forças 

Armadas e dos Órgãos de Segurança Pública na garantia da lei e da ordem, por 

iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, possui caráter excepcional, 

episódico e temporário. Ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do 

Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A decisão 

presidencial para o emprego das Forças Armadas nessa situação poderá ocorrer 

diretamente por sua própria iniciativa ou por solicitação dos chefes dos outros 

poderes constitucionais, representados pelos Presidentes do Supremo Tribunal 

Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. 

 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências: São operações 

executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou instituições 

(governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou 

internacionais), definidos genericamente como agências. Destinam-se a conciliar 

interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou propósitos 

convergentes que atendam ao bem comum. Buscam evitar a duplicidade de ações, a 

dispersão de recursos e a divergência de soluções, levando os envolvidos a atuarem 

com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos. 
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Operação Agulhas Negras: Exercício de adestramento avançado sob a 

coordenação da 2ª Divisão de Exército. 

 

Quadro de Cargos (QC): É o documento que detalha os cargos que 

preenchem a estrutura organizacional de cada OM operativa. 

 

Quadro de Cargos Previstos (QCP): É o documento específico para cada OM 

que prevê os cargos necessários para seu funcionamento de acordo com suas 

necessidades.  

 

Sistema Militar de Comando e Controle: Conjunto de instalações, 

equipamentos, comunicações, doutrina, procedimentos e pessoal essenciais para o 

comandamento, em nível nacional, das crises e dos conflitos. 

 

Sistema Olho da Águia: Sistema que permite a filmagem da área de 

operações e a transmissão das imagens, em tempo real, para os CC2. Dessa forma, 

proporciona de modo permanente, uma acurada e atualizada consciência 

situacional. 

 

Quadro de Organização (QO): Documento que prescreve as missões normais 

(base doutrinária), a estrutura organizacional e que fixa o pessoal e o material que 

devam possuir uma organização militar operacional. 

 

Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército: 

Parte integrante do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

Brasileiro (SIPAer). Pautado na Filosofia SIPAer, tem como objetivo desenvolver 

atividades preventivas e realizar investigações de ocorrências aeronáuticas para 

preservar os recursos humanos e materiais, resultando na maior eficiência 

operacional da Força Terrestre. 

 

Sistema Pacificador: Sistema de Comando e Controle (C2) com a finalidade 

de apoiar operações de GLO e de defesa/segurança de Grandes Eventos, 
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possibilitando a formação da consciência situacional, a sincronização das 

ações entre os elementos envolvidos, bem como o tratamento de 

incidentes ocorridos. Ele baseia-se no conceito de um Centro de Operações (COp), 

constituído por estrutura física e por pessoal, por sua vez composto de operadores 

fisicamente localizados nas próprias instalações do COp e agentes móveis. 

 

Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro: É o conjunto de órgãos e 

instalações – tais como auxílios à navegação aérea, radares de vigilância, centros 

de controle e torres de controle de aeródromo, estações de telecomunicações, 

recursos humanos, etc. – que tem como objetivo proporcionar regularidade, 

segurança e eficiência do fluxo de tráfego nos aeroportos e no espaço aéreo 

 

Sistema de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEx): É a integração de 

modernas ferramentas de planejamento estratégicos que são disponibilizados à Alta 

Administração para que, a partir de um diagnostico em constante atualização de 

acordo com o Mapa Estratégico, possa contribuir com a elaboração dos planos 

estratégicos, a realização da proposta orçamentária, a contração dos objetivos 

estratégicos e o acompanhamento dos resultados alcançados por intermédio dos 

indicadores e metas estabelecidas. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE A – ENTREVISTA COM O CEL R1  JOÃO HUMBERTO DALLA 

TORRE, DO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE, MEMBRO DO GRUPO 

DE TRABALHO SOBRE O PBC DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS 

ARMADAS 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Carlos Eduardo da Paz Moreira, da Cia Com Av Ex, 

cujo tema é A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX PARA EMPREGO 

EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA 

FUNDAMENTADA NO PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para uma proposta de organização modular para emprego da Cia Com Av Ex em Op 

GLO, bem como servir como fonte de consulta para confecção de futuros manuais.  

Tendo em vista a vasta experiência profissional quanto ao emprego da Av Ex, 

o Sr foi selecionado para responder as perguntas abaixo. 

Solicito a gentileza de respondê-la o mais completamente possível.  

A participação do Sr irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, com 

imediato reflexo sobre a doutrina, e decorrente aumento da operacionalidade da 

Aviação do Exército.  

No presente trabalho foi proposto o seguinte problema: qual a organização 

modular da Cia Com Av Ex que permitirá apoiar o C Av Ex em Op GLO? 

Realço a satisfação em poder contar com as respostas e opiniões do Sr, 

destacando, ainda, que o Sr as complemente, quando assim o desejar.  

Desde já agradeço a colaboração e me coloco à inteira disposição para 

maiores esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Celular: (12) 98223-9061  
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E-mail: moreira.eduardo@eb.mil.br   

 

AMBIENTAÇÃO: De acordo com a doutrina de Planejamento Baseado em 

Capacidades, o emprego modular propicia as condições necessárias para atuar, sob 

qualquer circunstância, num cenário de absoluta incerteza, sem que haja uma 

ameaça previamente definida. Dessa maneira, o módulo operacional é a menor 

fração capaz de executar determinada tarefa.  

Sob essa ótica, o objetivo desta entrevista é buscar informações tanto sobre o 

emprego da Av Ex em Op GLO, quanto do apoio prestado pela Cia Com Av Ex ao 

Comando nessas operações.  

Tendo em vista a limitação imposta pelo tema, o qual restringe à Op GLO, 

foram incluídos durante o presente estudo os relatórios finais dos Grandes Eventos 

ocorridos entre 2012 e 2016. 

As experiências do Sr servirão de grande auxílio na busca pela solução do 

problema proposto.  

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- Cel Dalla Torre, qual é a função atual do Sr?  

R. Eu faço parte do GT/PBC do md. estamos, atualmente, especificando a 

sistemática que existe em um "Guia do PBC" que fizemos em 2017/2018. Haverá um 

GT trabalhando, por imersão, em uma simulação de utilização do guia, nas duas 

últimas semanas de abril e eu estarei lá. 

 

2- Cel Dalla Torre, meu estudo está estruturado no planejamento baseado 

em capacidades. é sabido que esta nova forma de planejamento se encontra em 

implantação nas Forças Armadas, sendo conduzida pelo Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas. do ponto de vista do Sr, quais os benefícios para o emprego 

modular da Cia com Av Ex em Op GLO?  

R. A Cia Com serão empregadas em apoio de com às tropas e não em ações 

de GLO. por falar nisso, a meu ver seria melhor que o apoio fosso ampliado para 

operações de cooperação e coordenação entre agências que apresenta uma maior 

gama de ações da aviação do Exército. Realmente a modularidade é fundamental 

para a montagem "on demand" da tropa e dos apoios, incluindo C2. 
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Com relação ao tema, nas Operações GLO a Av Ex estará, basicamente, 

realizando tarefas de reconhecimento e transporte "administrativo". 

Já nas Operações De Cooperação e Coordenação, realizará uma maior gama 

de tarefas, abordando a quase totalidade das tarefas da Aviação, sendo empregada 

em uma maior amplitude, como exemplo, já observado, na coordenação de espaço 

aéreo e outras iniciativas que valorizam mais a nossa aviação. 

 
3- Cel, observando QO da Cia Com Av Ex, se nota que o conceito do PBC 

foi utilizado por ocasião de sua formulação. É viável considerar a divisão em pelotão, 

grupos e turmas como uma organização modular? 

R. A modularidade de uma OM fica mais caracterizada pela existência de 

turmas/grupos que podem ser organizados em frações de emprego. No caso 

clássico da logística, reunir 1 Tu Mnt Armto L, 2 Tu Armt P, 1 Tu Mnt Vtr Auto e 2 tu 

Mtn Vtr Bld em um pelotão e 1 Tu Mnt Armt L, 1 Tu Mnt Art P e 2 em outro pelotão. 

Tu Mnt Vtr Auto. 

 
4- Durante minhas pesquisas, pude constatar que alguns países da América 

do Sul iniciaram a implantação do PBC há alguns anos. o Sr avalia que países como 

Argentina e Chile se encontram mais avançados que o Brasil nesse quesito? 

R. A doutrina não está consolidada. GT ainda está trabalhando na elaboração 

de um guia do PBC. O GT PBC trabalhou desde 2016. no segundo semestre de 

2018 foi criada a assessoria PBC vinculada ao CEMCFA. Particularmente tenho 

conhecimento sobre o assunto, pois estou trabalhando no assunto desde 2013 e fui 

um dos responsáveis pelo Catálogo de Capacidades Existente. Para informação, a 

Argentina não fez o PBC e o CHILE não conseguiu sair da origem desde 2009.  

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE B – ENTREVISTA COM O MAJ GUSTAVO CAMPOS ROSA, 

COMANDANTE DA CIA COM AV EX NO PERÍODO DE 2016 A 2017 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Carlos Eduardo da Paz Moreira, da Cia Com Av Ex, 

cujo tema é A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX PARA EMPREGO 

EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA 

FUNDAMENTADA NO PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para uma proposta de organização modular para emprego da Cia Com Av Ex em Op 

GLO, bem como servir como fonte de consulta para confecção de futuros manuais.  

Tendo em vista a vasta experiência profissional quanto ao emprego da Av Ex, 

o Sr foi selecionado para responder as perguntas abaixo. 

Solicito a gentileza de respondê-la o mais completamente possível.  

A participação do Sr irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, com 

imediato reflexo sobre a doutrina, e decorrente aumento da operacionalidade da 

Aviação do Exército.  

No presente trabalho foi proposto o seguinte problema: qual a organização 

modular da Cia Com Av Ex que permitirá apoiar o C Av Ex em Op GLO? 

Realço a satisfação em poder contar com as respostas e opiniões do Sr, 

destacando, ainda, que o Sr as complemente, quando assim o desejar.  

Desde já agradeço a colaboração e me coloco à inteira disposição para 

maiores esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Celular: (12) 98223-9061  

E-mail: moreira.eduardo@eb.mil.br   
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AMBIENTAÇÃO: De acordo com a doutrina de Planejamento Baseado em 

Capacidades, o emprego modular propicia as condições necessárias para atuar, sob 

qualquer circunstância, num cenário de absoluta incerteza, sem que haja uma 

ameaça previamente definida. Dessa maneira, o módulo operacional é a menor 

fração capaz de executar determinada tarefa.  

Sob essa ótica, o objetivo desta entrevista é buscar informações tanto sobre o 

emprego da Av Ex em Op GLO, quanto do apoio prestado pela Cia Com Av Ex ao 

Comando nessas operações.  

Tendo em vista a limitação imposta pelo tema, o qual restringe à Op GLO, 

foram incluídos durante o presente estudo os relatórios finais dos Grandes Eventos 

ocorridos entre 2012 e 2016. 

As experiências do Sr servirão de grande auxílio na busca pela solução do 

problema proposto.  

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- Maj Campos, meu estudo está estruturado no Planejamento Baseado em 

Capacidades. Essa nova forma de planejamento encontra-se atualmente em 

implantação nas Forças Armadas, sendo conduzida pelo Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas. Particularmente, o Sr pôde vivenciar o início dessa transformação 

na Av Ex durante os Grandes Eventos. Naquela ocasião, o Sr havia acabado de 

assumir o comando da recém criada Cia Com Av Ex. De maneira geral, como o Sr 

avalia a relevância da Cia Com Av Ex para a consciência situacional do Estado-

Maior do C Av Ex e do Cmt de Av Ex?  

R. A participação da Cia Com Av Ex em apoio ao C Av Ex foi fundamental 

para o aprimoramento das atividades de C2 neste grande comando. nos grandes 

eventos, e em especial durante os Jogos Olímpicos rio 2016, a Cia Com Av Ex 

estruturou um centro de controle, baseado nos sistemas institucionais da Força 

Terrestre, que conferiram consciência situacional ao Cmt Av Ex. Isto permitiu a esta 

autoridade e a seu EM o controle das operações planejadas, quando de sua 

execução pelas OM AV EX. 

 

2- O emprego da Av Ex em situação de não guerra com maciça cooperação 

e coordenação com agências, conjugado ao ambiente urbano, formam o cenário 

enfrentado durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 e demais OP 

GLO. Dentro desse contexto, como o Sr avalia a importância de ferramentas de 
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Comunicações e Comando e Controle, disponibilizadas pela Cia Com Av Ex nessas 

operações, para que o comandante pudesse tomar a decisão mais acertada? 

R. Situações de crise, cuja resolução envolve órgãos estatais e agências não 

governamentais, constituem uma tendência entre os conflitos contemporâneos. 

Dessa situação, emerge a necessidade de as Forças Armadas desenvolverem as 

capacidades requeridas para atuar satisfatoriamente em Operações De 

Coordenação e Cooperação com Agências. Assim sendo, contata-se que o C Av Ex, 

por intermédio da Cia Com Av Ex, pode incrementar sua interoperabilidade através 

do emprego de ferramentas de comunicações e C2. Tais ferramentas são 

indispensáveis ao processo de tomada de decisão em um ambiente interagências, 

traço característico das operações em que o C Av Ex toma parte. 

 

3- O Sr acredita que exista alguma necessidade especial, no que tange aos 

meios necessários para o exercício do Comando e Controle no cenário de Op GLO? 

R. Julgo que a definição dos meios adequados para o exercício de C2 em um 

cenário de GLO resulta invariavelmente das especificidades de cada operação, a 

depender da natureza e da quantidade de elementos envolvidos, das características 

da área de operações, dos recursos materiais existentes, do grau de adestramento 

da tropa, do tempo disponível etc, dificultando, portanto, a tarefa de identificar 

eventuais necessidades especiais, no que tange aos meios necessários.  

No entanto, constatei que um número ponderável de OP GLO se desenvolveu 

em ambientes urbanos. Para estes casos é oportuno dispor de sistemas de 

radiocomunicação troncalizados, otimizando, sobremaneira, o uso do espectro 

eletromagnético.   

Particularmente em relação a Av Ex, cumpre destacar a sua vocação para 

atuar de forma integrada com outros elementos, oriundos de tropas especializadas, 

tais como Aeromóveis, Paraquedistas, de Operações Especiais, da Marinha do 

Brasil e da Força Aérea Brasileira.  

Em vista disso, é pertinente considerar a possibilidade de incorporar alguns 

sistemas de C2 que permitam a plena interoperabilidade com suas frações 

congêneres - a 12ª Cia Com L, 20ª Cia Com Pqdt, Btl Ap Op Esp, Batalhão de 

Comando e Controle (MB) e 1º Grupamento de Comando e Controle (FAB); e com 

as frações responsáveis pelas Medidas de Coordenação e Controle do Espaço 

Aéreo. 
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4- A Av Ex integra as Forças de Atuação Estratégica, cujas características 

são: tropas com mobilidade estratégica ou tática e elevada prontidão, aptas a atuar 

em qualquer parte do território nacional e outras áreas de interesse do país. Em vista 

disso, como o Sr avalia a necessidade de um módulo de pronto emprego na da Cia 

Com Av Ex com capacidade para atuar no amplo espectro do conflito?  

R. De fato, creio ser indispensável dispor de um módulo na Cia Com Av Ex 

apto ao ponto emprego. Assim, é possível agregar à mobilidade estratégica ou tática 

do C Av Ex um sistema de comunicações com capacidade para suportar 

imediatamente as necessidades de transmissão das OM Av Ex. Para tanto, é 

desejável que tal módulo conte com recursos satelitais e de tecnologia da 

informação para o roteamento de sinais em redes de dados, com intuito de fornecer 

informações oportunas durante o processo decisório. 

 

5- Maj, na vasta experiência que o Sr possui, o Sr avalia que as 

tarefas/atividades previstas para a Cia Com Av Ex são adequadas para seu emprego 

em OP GLO?  

R. Em minha opinião, as tarefas e atividades previstas para a Cia Com Av Ex 

estão adequadas para seu emprego em OP GLO. Isto se deve ao fato de que a 

concepção da base doutrinária da OM permite sua atuação de forma versátil em 

todo o espectro dos conflitos, provendo o requerido apoio de comunicações e C2 ao 

C Av Ex. A guisa de exemplo, apresento algumas das possibilidades de emprego da 

Cia Com Av Ex em operações deste gênero: 

Atividade 1: Participar da condução das operações.   

Tarefa: Rlz o controle das operações planejadas.  

Possibilidade de emprego: a Cia Com Av Ex pode disponibilizar os sistemas 

C2 Cmb, PACIFICADOR e/ou SIPLOM, permitindo acompanhar o atendimento dos 

objetivos traçados.   

Atividade 2: Operar Posto de Comando.   

Tarefa: Localizar e estruturar Posto de Comando.  

Possibilidade de emprego: a Cia Com Av Ex deve prever o posicionamento do 

Posto de Comando, facultando a integração lógica entre o C Av Ex e os demais 

órgãos e agências integrantes da operação, sobretudo com os responsáveis pelo 

Controle do Espaço Aéreo.   

Atividade 3: Rlz a gestão do conhecimento e das informações.   
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Tarefa: Estabelecer redes e sistemas de informações.  

Possibilidade de emprego: a Cia Com Av Ex pode empregar rádios sobre IP 

para assegurar o fluxo de informações de modo seguro.  

Atividade 4: Rlz a gestão do conhecimento e das informações.   

Tarefa: gerenciar informações e dados.  

Possibilidade de emprego: a Cia Com Av Ex pode contribuir com os B Av Ex 

no roteamento de sinais de vídeo obtidos a partir dos sistemas embarcados nas Anv 

destinados à identificação de alvos, encaminhando-os para os Centros de 

Coordenação de Operações pertinentes.  

Atividade 5: Participar da integração de esforços entre civis e militares.   

Tarefa: buscar o emprego coordenado com agências e outros órgãos do 

governo.  

Possibilidade de emprego: a Cia Com Av Ex deve estruturar os Centros de 

Coordenação de Operações de modo a permitir o rastreamento em tempo real dos 

participantes da operação. 

  

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE C – ENTREVISTA COM O TEN CEL PEDRO MAURÍCIO, CHEFE DA 

3ª SEÇÃO DO 4º B AV EX 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Carlos Eduardo da Paz Moreira, da Cia Com Av Ex, 

cujo tema é A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX PARA EMPREGO 

EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA 

FUNDAMENTADA NO PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para uma proposta de organização modular para emprego da Cia Com Av Ex em Op 

GLO, bem como servir como fonte de consulta para confecção de futuros manuais.  

Tendo em vista a vasta experiência profissional quanto ao emprego da Av Ex, 

o Sr foi selecionado para responder as perguntas abaixo. 

Solicito a gentileza de respondê-la o mais completamente possível.  

A participação do Sr irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, com 

imediato reflexo sobre a doutrina, e decorrente aumento da operacionalidade da 

Aviação do Exército.  

No presente trabalho foi proposto o seguinte problema: qual a organização 

modular da Cia Com Av Ex que permitirá apoiar o C Av Ex em Op GLO? 

Realço a satisfação em poder contar com as respostas e opiniões do Sr, 

destacando, ainda, que o Sr as complemente, quando assim o desejar.  

Desde já agradeço a colaboração e me coloco à inteira disposição para 

maiores esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Celular: (12) 98223-9061  

E-mail: moreira.eduardo@eb.mil.br   
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AMBIENTAÇÃO: De acordo com a doutrina de Planejamento Baseado em 

Capacidades, o emprego modular propicia as condições necessárias para atuar, sob 

qualquer circunstância, num cenário de absoluta incerteza, sem que haja uma 

ameaça previamente definida. Dessa maneira, o módulo operacional é a menor 

fração capaz de executar determinada tarefa.  

Sob essa ótica, o objetivo desta entrevista é buscar informações tanto sobre o 

emprego da Av Ex em Op GLO, quanto do apoio prestado pela Cia Com Av Ex ao 

Comando nessas operações.  

Tendo em vista a limitação imposta pelo tema, o qual restringe à Op GLO, 

foram incluídos durante o presente estudo os relatórios finais dos Grandes Eventos 

ocorridos entre 2012 e 2016. 

As experiências do Sr servirão de grande auxílio na busca pela solução do 

problema proposto.  

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- Ten Cel Pedro Maurício, qual é a atual função desempenhada pelo Sr?  

R. S3 do 4º B AV EX. 

 

2- Ten Cel Pedro Maurício, meu estudo está estruturado no planejamento 

baseado em capacidades. Essa nova forma de planejamento encontra-se 

atualmente em implantação nas Forças Armadas, sendo conduzida pelo Estado-

Maior Conjunto das Forças Armadas. Particularmente, o Sr pôde vivenciar o início 

dessa transformação na Av Ex durante os Grandes Eventos. Naquela ocasião, o C 

Av Ex estabeleceu quais eram suas capacidades para operar em prol da Força 

Terrestre durante tais eventos. Do ponto de vista do Sr, quais foram os reflexos 

dessa mudança para a Av Ex?  

R. Os pedidos de missão aérea passaram a ser realizados por missão e não 

por aeronave. Desta forma o C Av Ex passou a definir tipo e modelo de Anv que 

melhor atenderia aquela demanda. 

 

3- O emprego da Av Ex em situação de não guerra com maciça cooperação 

e coordenação com agências, conjugado ao ambiente urbano, formam o cenário 

enfrentado durante os grandes eventos e outras Op GLO, como a Op São Francisco. 

Dentro desse contexto, como o Sr avalia a importância de ferramentas de 

comunicações e comando e controle para que o comandante possa tomar a decisão 

mais acertada? 



137 
 

R. Importantíssimas e fundamentais para o acompanhamento das ações e a 

possibilidade de intervenção oportuna dos Cmt em mais alto nível. 

 

4- O Sr acredita que exista alguma necessidade especial, no que tange aos 

meios necessários para o exercício do comando e controle no cenário de OP GLO?  

R. Capacidade de contato com a Anv utilizando meios orgânicos e não 

"soluções". 

 

5- Ten Cel, a Cia Com Av Ex foi oficialmente criada em 2014. Nas operações 

em que o Sr participou como Adj da Seção de Operações do C Av Ex, dentro do 

conceito operativo do Exército de operações no amplo espectro do conflito, como o 

Sr avalia o emprego dessa nova OM Av Ex?  

R. Fundamental. 

 

6- A Av Ex integra as Forças de Atuação Estratégica, cujas características 

são: tropas com mobilidade estratégica ou tática e elevada prontidão, aptas a atuar 

em qualquer parte do território nacional e outras áreas de interesse do país. Em vista 

disso, como o Sr avalia a necessidade de um módulo de pronto emprego na Av Ex? 

Qual seria o papel da Cia Com Av Ex nesse módulo?  

R. Meios que possibilitem deslocamento rápido ou seja, embarcados em Anv 

ou viaturas especializadas. 

 

7- De acordo com sua experiência, como o Sr avalia o emprego da Cia Com 

Av Ex em proveito do C Av Ex em OP GLO?  

R. Fundamental. 

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE D – ENTREVISTA COM O GENERAL DE BRIGADA CARLOS 

WALDYR AGUIAR, COMANDANTE DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Carlos Eduardo da Paz Moreira, da Cia Com Av Ex, 

cujo tema é A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX PARA EMPREGO 

EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA 

FUNDAMENTADA NO PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para uma proposta de organização modular para emprego da Cia Com Av Ex em Op 

GLO, bem como servir como fonte de consulta para confecção de futuros manuais.  

Tendo em vista a vasta experiência profissional quanto ao emprego da Av Ex, 

o Sr foi selecionado para responder as perguntas abaixo. 

Solicito a gentileza de respondê-la o mais completamente possível.  

A participação do Sr irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, com 

imediato reflexo sobre a doutrina, e decorrente aumento da operacionalidade da 

Aviação do Exército.  

No presente trabalho foi proposto o seguinte problema: qual a organização 

modular da Cia Com Av Ex que permitirá apoiar o C Av Ex em Op GLO? 

Realço a satisfação em poder contar com as respostas e opiniões do Sr, 

destacando, ainda, que o Sr as complemente, quando assim o desejar.  

Desde já agradeço a colaboração e me coloco à inteira disposição para 

maiores esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Celular: (12) 98223-9061  

E-mail: moreira.eduardo@eb.mil.br   
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AMBIENTAÇÃO: De acordo com a doutrina de Planejamento Baseado em 

Capacidades, o emprego modular propicia as condições necessárias para atuar, sob 

qualquer circunstância, num cenário de absoluta incerteza, sem que haja uma 

ameaça previamente definida. Dessa maneira, o módulo operacional é a menor 

fração capaz de executar determinada tarefa.  

Sob essa ótica, o objetivo desta entrevista é buscar informações tanto sobre o 

emprego da Av Ex em Op GLO, quanto do apoio prestado pela Cia Com Av Ex ao 

Comando nessas operações.  

Tendo em vista a limitação imposta pelo tema, o qual restringe à Op GLO, 

foram incluídos durante o presente estudo os relatórios finais dos Grandes Eventos 

ocorridos entre 2012 e 2016. 

As experiências do Sr como atual Cmt de Av Ex e antigo comandante do 4º B 

Av Ex e C I Av Ex, bem como a procedência da arma de comunicações, enriquece 

ainda mais a perspectiva quanto o emprego da Cia Com Av Ex nas Op GLO, e 

servirão de grande auxílio na busca pela solução do problema proposto.  

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- Gen Aguiar, meu estudo está fundamentado no Planejamento Baseado 

em Capacidades. Essa nova forma de planejamento encontra-se atualmente em 

implantação nas Forças Armadas, sendo conduzida pelo Estado-Maior conjunto das 

Forças Armadas. Durante os Grandes Eventos foi possível observar essa 

transformação na Av Ex. Naquela ocasião, o C Av Ex estabeleceu quais eram suas 

capacidades para operar em prol da Força Terrestre. Do ponto de vista do Sr, quais 

foram os reflexos dessa mudança para a operacionalidade da Av Ex?  

R. No início do século 21 muitos países viviam um grande dilema. Naquele 

momento, a imagem previsível do inimigo perde lugar para uma ameaça incerta e 

indefinida. Um grande exemplo disso foi o atentado de 11 de setembro de 2001, 

onde os Estados Unidos da América, uma das maiores potências militares do 

mundo, foram surpreendidos por um ataque terrorista de proporções devastadoras 

dentro do seu território.  

O Exército Brasileiro, após uma criteriosa análise interna, deu início a um 

processo de transformação e modernização dimensionado no curto, médio e longo 

prazo, estabelecendo assim, prioridades e projetos muito bem definidos. Com isso, a 

força terrestre apresentou como necessidade imediata a mudança na sua forma de 

planejamento. O então Planejamento Baseado Em Ameaças, que norteava a 
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doutrina vigente, cede, então, espaço para o Planejamento Baseado em 

Capacidades.  

Na Av Ex o processo foi desencadeado com a complexidade apresentada 

pelos Grandes Eventos. Tal fato impôs ao C Av Ex a necessidade de colocar em 

prática os estudos que já se encontravam em curso, culminando na definição das 

capacidades para operar, basicamente, em ambiente urbano e com tropas 

especializadas.  

Posteriormente, tais capacidades iriam compor o Quadro Organizacional das 

Unidades Aéreas da Av Ex, constituindo assim, parte de suas tarefas.  

Em resumo, os impactos do PBC na Av Ex foram determinantes, e nos dias 

de hoje compõem a espinha dorsal da nossa operacionalidade, e como resultado, 

refletem a operacionalidade de Força Terrestre.  

 

2- O Sr acredita que atualmente a Av Ex tem as capacidades requeridas 

pelo EME desenvolvidas e consolidadas?  

R. A gama de capacidades da Av Ex torna essa pergunta um tanto complexa. 

A Av Ex emprega seus meios aéreos em prol da Força Terrestre executando suas 

tarefas nas diversas funções de combate (Movimento e Manobra, Inteligência, 

Proteção, Comando e Controle e Logística).  

Naturalmente, e alinhado com o que foi dito na pergunta anterior, o EB possui 

um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Com isso, algumas 

capacidades encontram-se em desenvolvimento, como por exemplo, o Apoio de 

Fogo de Aviação e o Ataque Aeromóvel. Para que tais capacidades sejam 

consolidadas, existem necessidades específicas que ainda não foram alcançadas, 

por uma questão de planejamento e prioridades.  

Assim sendo, apesar de não termos em nossa dotação orgânica Anv 

tipicamente vocacionadas para o ataque, não deixamos de desenvolver a doutrina e 

o adestramento de nossos especialistas para que, em breve, estejam plenamente 

capacitados para cumprir tais tarefas, e cumpri-las de forma exitosa e profissional.  

 

3- O emprego da Av Ex em situação de não guerra com maciça cooperação 

e coordenação com agências, conjugado ao ambiente urbano, formam o cenário 

enfrentado durante os grandes eventos e nas OP GLO. Dentro desse contexto, 

como o Sr avalia a importância de ferramentas de comunicações e Comando e 

Controle no processo decisório do comandante?  
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R. A estrutura de comando da Av Ex é fundamentada em três elementos: o 

comandante, a doutrina e a infraestrutura de Comando E Controle.  

O comandante é responsável pelas decisões que são tomadas com base na 

doutrina em vigor e nas informações coletadas no ambiente operacional. Para 

sustentar esse sistema e fazer fluir as ordens e informações há necessidade de uma 

infraestrutura adequada.   

Por muitos anos a Av Ex operou com um sistema de comando deficiente, uma 

vez que não havia uma infraestrutura para suportá-la. Por isso, a criação da Cia 

Com Av Ex é um marco na história da Av Ex.  

Algumas ferramentas disponibilizadas em cenários, como o descrito na 

pergunta, conseguem transmitir a consciência situacional adequada para o Estado-

Maior assessorar corretamente o comando. Alguns exemplos são: o software C2 em 

Combate, o sistema PACIFICADOR, o sistema Olho da Águia, assim como o 

rastreamento de Anv. Todas essas ferramentas são amplamente empregadas em 

Operações GLO.   

 

4- O Sr julga existir alguma necessidade especial, no que tange aos meios 

necessários para o exercício do Comando e Controle, no cenário de OP GLO? 

R. Nesse cenário, de OP GLO, cresce de importância a necessidade de 

comando e controle sobre as ações que estão sendo realizadas. No caso da Av Ex, 

o Cmdo necessita ter o acompanhamento em tempo real dos seus meios aéreos, 

bem como ter a capacidade de atualizar a missão aérea em andamento. Ou seja, 

nossas Anv devem ser rastreadas ininterruptamente e um link de dados entre o 

Centro de Operações e a Anv deve ser mantido.  

Com isso, será possível atualizar a missão em tempo real, através de 

softwares de planejamento de missão aérea, preservando a comunicação segura.  

A respeito desse assunto, tomamos conhecimento que o Comando de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército está adquirindo um sistema HF 

móvel. Tal sistema já foi testado em Anv da Av Ex em 2012, apresentando, na 

ocasião, resultados altamente relevantes e promissores para o emprego da Av Ex 

não apenas em OP GLO, mas em todo o espectro do conflito, e com cobertura para 

fonia e dados em todo território nacional.  

Acredito que com a efetivação desse sistema, os ganhos na operacionalidade 

da Força Terrestre serão extraordinários.  
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5- General,  a Cia Com Av Ex foi criada em 2014. No entanto, seu núcleo já 

atuava desde 2012.  Nas operações em que o Sr participou como Cmt Av Ex, dentro 

do Conceito Operativo do Exército de operações no amplo espectro, como o Sr 

avalia o emprego dessa nova OM Av Ex? 

R. A Cia Com Av Ex está prevista no organograma da Aviação do Exército há 

muitos anos. No manual IP 1-30, de 2003, podemos confirmar tal informação.  

Sua criação foi fruto de estudos conduzidos pela comissão de implantação da 

infraestrutura de Comando e Controle da Av Ex. No centro desse processo estava a 

Cia Com Av Ex com o papel de instalar, explorar e manter os diversos sistemas de 

C2.  

Atualmente, essa nova OM Av Ex participa dos inúmeros apoios aos cursos e 

estágios conduzidos pelo centro de instrução de Aviação do Exército, adestramento 

das Unidades Aéreas, adestramentos da Brigada Av Ex e das operações nas quais 

a Av Ex opera como Asas da Força Terrestre.  

Nota-se que sua participação se estende por todo o processo operativo da Av 

Ex, não restando dúvidas quanto à relevância do seu emprego.  

 

6- A Av Ex integra as Forças de Atuação Estratégica, cujas características 

são: tropas com mobilidade estratégica ou tática e elevada prontidão, aptas a atuar 

em qualquer parte do território nacional e outras áreas de interesse do país. Em vista 

disso, como o Sr avalia a necessidade de um módulo de pronto emprego na Av Ex? 

Como a Cia Com Av Ex integraria esse módulo? 

R. O estado de prontidão da Av Ex está diretamente ligado à sua missão 

principal que é fornecer aeromobilidade à Força Terrestre. Diuturnamente, ao menos 

uma aeronave permanece preparada para decolar de forma quase imediata em caso 

de acionamento.  

Esse estado de prontidão pode sofrer alterações, sendo tal módulo de pronto 

emprego extremamente flexível. Assim, de acordo com a demanda apresentada pelo 

escalão superior ou necessidades específicas, pode ocorrer, por exemplo, o 

incremento desse módulo com estruturas de Comando de Controle.  

O papel da Cia Com Av Ex nesse processo é fornecer os meios (pessoal e 

material) para mobiliar um centro de operações em apoio ao C Av Ex em qualquer 

parte do território nacional. Tal centro deve fornecer as capacidades básicas para 

que o comandante tenha a oportuna consciência situacional ao tomar as decisões.    
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Destaco aqui a importância da Cia Com Av Ex ser dotada de meios que se 

adaptam a essa realidade de emprego, proporcionando comunicações amplas, 

robustas e flexíveis.   

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Carlos Eduardo da Paz Moreira, da Cia Com Av Ex, 

cujo tema é A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX PARA EMPREGO 

EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA 

FUNDAMENTADA NO PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES.  

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para emprego dos mesmos como ferramentas de análise das capacidades e a 

organização modular da Cia Com Av Ex. 

A fim de coletar informações sobre a composição dos módulos, o senhor foi 

selecionado para responder às perguntas deste questionário.  Solicito-vos  a  

gentileza  de  respondê-las o  mais  completamente possível.  

A sua experiência profissional auxiliará sobremaneira a pesquisa, 

contribuindo para o aprimoramento da doutrina de Aviação do Exército, e em 

particular, para a solução do problema proposto: qual a organização modular da Cia 

Com Av Ex que permitirá apoiar o C Av Ex em Op GLO Será muito importante, 

ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito 

do tema e do problema.  

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos por meio dos seguintes contatos:  

Celular: (12) 98223-9061  

E-mail: moreira.eduardo@eb.mil.br 

AMBIENTAÇÃO: O objetivo deste questionário é buscar informações, 

exclusivamente, sobre a composição dos módulos operacionais empregados pela 

Cia Com Av Ex durante as seguintes operações:  

- Operação Final do Curso de Piloto de Combate; 

- Manobra Escolar; e 

- Operação Agulhas Negras. 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual é a opinião do Sr sobre a seguinte afirmação: A 
disponibilidade de meios da Cia Com Av Ex que integram os SISTEMAS 
RÁDIOS empregados nas operações atendem plenamente as necessidades. 

(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Nem concordo, nem discordo 
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente 
 

2. Qual é a opinião do Sr sobre a seguinte afirmação: Os MEIOS DE 
TI da Cia Com Av Ex,  empregados nas operações, são plenamente suficientes 
para prover acesso à EB Net e Internet. 

(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Nem concordo, nem discordo 
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente 
 

3. Qual é a opinião do Sr sobre a seguinte afirmação: A TU 
CENTRAL TELEFÔNICA da Cia Com Av Ex possui equipamentos adequados 
para atender as necessidades de telefonia fixa do Centro de Comando e 
Controle do C Av Ex nas operações.  

(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Nem concordo, nem discordo 
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente 
 

4. Com relação ao RASTREAMENTO de Anv nas operações, os 
meios existentes na Cia Com Av Ex são suficientes para cumprir esta tarefa. 
Qual a opinião do Sr sobre essa assertiva:  

(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Nem concordo, nem discordo 
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente 
 

5. Qual é a opinião do Sr sobre a seguinte afirmação: Com relação 
à TELEFONIA MÓVEL disponibilizada  nas operações, os meios existentes na 
Cia Com Av Ex são plenamente suficientes para cumprir esta tarefa. 

(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Nem concordo, nem discordo 
(   ) Discordo parcialmente 
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(   ) Discordo totalmente 
 

6. Qual é a opinião do Sr sobre a seguinte afirmação: Com relação 
ao emprego do SISCOMIS, este meio atende plenamente às demandas 
solicitadas nas operações. 

(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Nem concordo, nem discordo 
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente 
 

7. Caso o Sr tenha alguma observação pertinente, peço a gentileza 
de utilizar o espaço abaixo: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação! 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE F – ENTREVISTA COM O CAP RAFAEL PUGLIESI, DA ESCOLA DE 

APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Carlos Eduardo da Paz Moreira, da Cia Com Av Ex, 

cujo tema é A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX PARA EMPREGO 

EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA 

FUNDAMENTADA NO PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para uma proposta de organização modular para emprego da Cia Com Av Ex em Op 

GLO, bem como servir como fonte de consulta para confecção de futuros manuais.  

Tendo em vista a vasta experiência profissional quanto ao emprego da Av Ex, 

o Sr foi selecionado para responder as perguntas abaixo. 

Solicito a gentileza de respondê-la o mais completamente possível.  

A participação do Sr irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, com 

imediato reflexo sobre a doutrina, e decorrente aumento da operacionalidade da 

Aviação do Exército.  

No presente trabalho foi proposto o seguinte problema: qual a organização 

modular da Cia Com Av Ex que permitirá apoiar o C Av Ex em Op GLO? 

Realço a satisfação em poder contar com as respostas e opiniões do Sr, 

destacando, ainda, que o Sr as complemente, quando assim o desejar.  

Desde já agradeço a colaboração e me coloco à inteira disposição para 

maiores esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Celular: (12) 98223-9061  

E-mail: moreira.eduardo@eb.mil.br   
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AMBIENTAÇÃO: De acordo com a doutrina de Planejamento Baseado em 

Capacidades, o emprego modular propicia as condições necessárias para atuar, sob 

qualquer circunstância, num cenário de absoluta incerteza, sem que haja uma 

ameaça previamente definida. Dessa maneira, o módulo operacional é a menor 

fração capaz de executar determinada tarefa.  

Sob essa ótica, o objetivo desta entrevista é buscar informações tanto sobre o 

emprego da Av Ex em Op GLO, quanto do apoio prestado pela Cia Com Av Ex ao 

Comando nessas operações.  

Tendo em vista a limitação imposta pelo tema, o qual restringe à Op GLO, 

foram incluídos durante o presente estudo os relatórios finais dos Grandes Eventos 

ocorridos entre 2012 e 2016. 

As experiências do Sr como Chefe da Seção de Operações da Cia Com Av 

Ex, bem como o fato de o Sr fazer parte dessa OM desde da criação de seu núcleo, 

enriquecem ainda mais a visão sobre o emprego da Cia Com Av Ex nas Op GLO. 

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- Cap Pugliesi, meu estudo está estruturado no Planejamento Baseado em 

Capacidades. Essa nova forma de planejamento encontra-se atualmente em 

implantação nas Forças Armadas, sendo conduzida pelo Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas. Particularmente, o Sr pôde vivenciar o início dessa transformação 

na Av Ex durante os Grandes Eventos.  

De maneira geral, como o Sr avalia a relevância da Cia Com Av Ex para a 

consciência situacional do Estado-Maior do C Av Ex e do Cmt Av Ex?  

R. Dentro da função de combate Comando E Controle, a Cia Com Av Ex 

desempenha um papel fundamental, não apenas para a área de comunicações. Foi 

um grande marco para a Aviação a criação desta nova OM, contribuindo, 

sobremaneira, para o aumento da consciência situacional em todos os níveis. 

 
 
2- O emprego da Av Ex em situação de não guerra com maciça cooperação 

e coordenação com agências, conjugado ao ambiente urbano, formam o cenário 

enfrentado durante os grandes eventos e demais Op GLO.  Dentro desse contexto, 

qual é a percepção do Sr quanto à importância de ferramentas de comunicações e 

Comando e Controle, disponibilizadas pela Cia Com Av Ex nessas operações, para 

que o comandante possa tomar a decisão mais acertada? 
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R. Levando em consideração as ferramentas de C2, elas são soluções muito 

bem estruturadas e desenvolvidas pelo EB. Em particular, o software C2 em 

Combate e o sistema PACIFICADOR. Já a parte de comunicações, atende em parte. 

Tal fato se deve à incompatibilidade entres os equipamentos das Anv e o 

empregado pela tropa. Ainda que novas soluções, como o rádio ARC 210 Talon, 

tenham sido propostas, ainda há muita dificuldade para a comunicações a longas 

distâncias com segurança. 

 
3- O Sr acredita que exista alguma necessidade especial, no que tange aos 

meios necessários para o exercício do Comando e Controle no cenário de OP GLO?  

R. Com certeza. A integração das Anv da Av Ex com sistemas como o SRDT, 

amplamente empregado em Op GLO.  

Outra Opção seria o desenvolvimento da capacidade de comunicações em 

HF para longas distâncias, Assim Como a FAB, a qual emprega o 1º Grupo de 

Comando e Controle, Sediado em Santa Cruz-RJ para realizar enlaces 

Intercontinentais, com segurança e confiabilidade. 

 
4- A Av Ex integra as forças de atuação estratégica, cujas características 

são: tropas com mobilidade estratégica ou tática e elevada prontidão, aptas a atuar 

em qualquer parte do território nacional e outras áreas de interesse do país. Em vista 

disso, como o Sr definiria a constituição de um módulo de pronto emprego da Cia 

Com Av Ex com capacidade para atuar no amplo espectro do conflito?  

R. O passo inicial seria dividir as necessidades do emprego. Por exemplo, 

para um módulo de emprego emergencial seriam necessários dois rádios de cada 

modulação e frequência para que haja redundância. Além de equipamentos de TI 

para montar a arquitetura da Consciência Situacional do Cmt. Sem se esquecer dos 

meios de comunicação via satélite, como o SISCOMIS, que é fundamental nessa 

constituição.  

A facilidade de acondicionamento desse material em caixas tipo “case”, 

devidamente identificadas, pesadas e loteadas, tornam o manuseio mais facilitado e 

proporcionam rapidez tanto para o embarque e desembarque, quanto para o 

planejamento logístico. 

A partir do momento que os meios básicos estejam estabelecidos, deve-se 

aumentar a redundância dos sistemas e aplicar as melhorias cabíveis.  
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5- No período de dia 25 de maio a 4 de junho de 2018, a Av Ex sou 

empregada em apoio à Op São Cristovão. A finalidade dessa Op GLO era apoiar a 

missão recebida pela força durante a paralisação dos caminhoneiros. qual foi a 

participação da Cia Com Av Ex nessa operação? a Cia Com Av Ex demonstrou ter 

capacidade de pronta resposta? 

R. A participação da Cia Com Av Ex nessa operação foi mobiliar o C C2 Av Ex 

em sede, em Taubaté. 

Os sistemas de apoio a decisão empregados foram, basicamente, o C2 em 

Combate e o PACIFICADOR. 

Foram estabelecidas redes de contato rádio com o C C2 do escalão superior, 

que no caso era o CMSE. De maneira geral, foram empregados os equipamentos 

em HF para contato com o Escalão Superior e com as Anv, além de rádios 

multibanda para contato aproximado (terra-ar). 

O tempo de resposta foi de aproximadamente 4h até que todos os sistemas 

estivessem funcionando. A maior dificuldade enfrentada foi a incompatibilidade entre 

os equipamentos rádio. Fato já mencionado inúmeras vezes nessa entrevista, mas 

que compromete muito o trabalho desenvolvido pela Cia Com Av Ex. 

 
6- De acordo com a sua experiência, o Sr avalia que as tarefas/atividades 

previstas para a Cia Com Av Ex são adequadas para seu emprego em Op GLO? 

R. Acredito que sim. Afirmo isso com base nas operações em que a Cia Com 

Av Ex foi empregada, independente de ser em Op GLO. Isso torna possível validar o 

desempenho da estrutura como um todo. 

Tanto os meios, quanto os recursos humanos empregados para mobiliar o 

Centro de Comunicações e o Centro de Operações do C Av Ex são, basicamente, os 

mesmos no amplo espectro do conflito. 

Com isso, a Cia Com Av Ex desempenha adequadamente suas 

tarefas/atividades previstas em seu QO de maneira satisfatória. 

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE G – ENTREVISTA COM O CAP LUCAS EDUARDO DE FREITAS 

CATIRSE, CHEFE DA SEÇÃO DE OPERAÇÕES DA CIA COM AV EX 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Carlos Eduardo da Paz Moreira, da Cia Com Av Ex, 

cujo tema é A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX PARA EMPREGO 

EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA 

FUNDAMENTADA NO PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para uma proposta de organização modular para emprego da Cia Com Av Ex em Op 

GLO, bem como servir como fonte de consulta para confecção de futuros manuais.  

Tendo em vista a vasta experiência profissional quanto ao emprego da Av Ex, 

o Sr foi selecionado para responder as perguntas abaixo. 

Solicito a gentileza de respondê-la o mais completamente possível.  

A participação do Sr irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, com 

imediato reflexo sobre a doutrina, e decorrente aumento da operacionalidade da 

Aviação do Exército.  

No presente trabalho foi proposto o seguinte problema: qual a organização 

modular da Cia Com Av Ex que permitirá apoiar o C Av Ex em Op GLO? 

Realço a satisfação em poder contar com as respostas e opiniões do Sr, 

destacando, ainda, que o Sr as complemente, quando assim o desejar.  

Desde já agradeço a colaboração e me coloco à inteira disposição para 

maiores esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Celular: (12) 98223-9061  

E-mail: moreira.eduardo@eb.mil.br   
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AMBIENTAÇÃO: De acordo com a doutrina de Planejamento Baseado em 

Capacidades, o emprego modular propicia as condições necessárias para atuar, sob 

qualquer circunstância, num cenário de absoluta incerteza, sem que haja uma 

ameaça previamente definida. Dessa maneira, o módulo operacional é a menor 

fração capaz de executar determinada tarefa.  

Sob essa ótica, o objetivo desta entrevista é buscar informações tanto sobre o 

emprego da Av Ex em Op GLO, quanto do apoio prestado pela Cia Com Av Ex ao 

Comando nessas operações.  

Tendo em vista a limitação imposta pelo tema, o qual restringe à Op GLO, 

foram incluídos durante o presente estudo os relatórios finais dos Grandes Eventos 

ocorridos entre 2012 e 2016. 

As experiências do Sr como atual Chefe da Seção de Operações da Cia Com 

Av Ex, acrescenta-se o fato de o Sr ter integrado por muitos anos umas das 

unidades operacionais da Av Ex (1º B Av Ex )  o que enriquece ainda mais a visão 

sobre o emprego da Cia Com Av Ex nas Op GLO.  

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 
1- Cap Catirse, meu estudo está estruturado no Planejamento Baseado em 

Capacidades. Essa nova forma de planejamento encontra-se atualmente em 

implantação nas Forças Armadas, sendo conduzida pelo Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas. Particularmente, o Sr pôde vivenciar o início dessa transformação 

na Av Ex durante os Grandes Eventos, quando, na ocasião, o Sr pertencia ao 1º B 

AV EX. de maneira geral, como o Sr avalia a relevância da Cia Com Av Ex para a 

Consciência Situacional do Estado-Maior do C Av Ex e do Cmt Av Ex? 

R. A atuação da Cia Com Av Ex é primordial para a elevação da Consciência 

Situacional e o provimento das comunicações e do Comando e Controle do Cmt Av 

Ex e, consequentemente, de seu Estado-Maior. 

 

2- O emprego da Av Ex em situação de não guerra com maciça cooperação 

e coordenação com agências, conjugado ao ambiente urbano, formam o cenário 

enfrentado durante os grandes eventos e demais Op GLO. Dentro desse contexto, 

como o Sr avalia a importância de ferramentas de comunicações e Comando e 

Controle, disponibilizadas pela Cia Com Av Ex nessas operações, para que o 

comandante possa tomar a decisão mais acertada? 

R. As ferramentas de comunicações e de Comando e Controle providas pela 

Cia Com Av Ex são de fundamental importância para o processo de tomada de 
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decisão do Cmt Av Ex. A Av Ex possui uma área de atuação muito abrangente, 

devido ao emprego de aeronaves, o que limita a utilização de muitas ferramentas 

disponibilizadas pela Cia. 

 

3- O Sr acredita que exista alguma necessidade especial, no que tange aos 

meios necessários para o exercício do Comando e Controle no cenário de Op GLO? 

R. Não. Creio que as ferramentas utilizadas para o exercício do Comando e 

Controle em uma Op GLO são as mesmas utilizadas em qualquer outro tipo de 

operação. 

 

4- A Av Ex integra a força de atuação estratégica cujas características são: 

tropas com mobilidade estratégica ou tática e elevada prontidão, aptas a atuar em 

qualquer parte do território nacional e outras áreas de interesse do país. Em vista 

disso, como o Sr avalia a relevância de um módulo de pronto emprego da Cia Com 

Av Ex com capacidade para atuar no amplo espectro do conflito? 

R. Um módulo de pronto emprego é muito importante para qualquer OM Av 

Ex. Entretanto, acredito que atualmente a Cia não possua os equipamentos mais 

adequados para atuar no amplo espectro. 

Cito como exemplo a ausência de meios de comunicações via satélite.  

O emprego do SISCOMIS não se mostra operacional, no nível tático, por dois 

principais motivos. O primeiro é a burocracia para autorizar a utilização do terminal o 

que, em média, demora 10 dias para se obter. O segundo é a taxa de transmissão 

de dados disponibilizado para uso, com largura de banda que alcança taxas que 

variam de 512kbps a 1mb de velocidade. No geral, para o nível de pronto emprego, 

não se mostra eficaz. 

 

5- Durante o ano de 2019 a Cia Com Av Ex foi empregada em algumas 

operações que tinham como foco o combate no amplo espectro do conflito. A 

exemplo, tem-se a operação final do curso de piloto de combates, a Manobra 

Escolar e a Operação Agulhas Negras. Em determinados momentos. De maneira 

geral, como ocorreu o emprego da Cia Com Av Ex nessas operações? Durante 

essas operações, houve a necessidade de alguma adaptação na forma de apoio 

para as Op GLO? 

R. A Cia mobiliou o C Op do C Av Ex e o aeródromo de campanha, 

empregando seus três pelotões. O Pel Com mobiliou o C Op e o Pel CEA mobiliou o 
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Aeródromo de Campanha. O Pel Cap prestou apoio aos dois pelotões, no que tange 

à infraestrutura. Devido à redundância dos sistemas, nesse tipo de operação é 

empregado um grande efetivo de militares. 

 

6- Como o Sr avalia a pronta resposta da Cia Com Av Ex? 

R. Atualmente a Cia não possui um módulo de emprego. Em caso de 

acionamento, haverá o acionamento dos militares da OM, sendo previsto que os 

mesmos estejam prontos no quartel em até 04 (quatro) horas. A meu ver, atualmente 

não existe pronta resposta. 

 

7- O Sr avalia que as tarefas/atividades previstas para a Cia Com Av Ex são 

adequadas para seu emprego em Op GLO? 

R. Não. Não existe uma doutrina definida sobre o emprego do Pel CEA na 

mobilização do Aeródromo de Campanha em nenhum tipo de operação e, 

dependendo da área da Op GLO, talvez não seja necessário o desdobramento desta 

estrutura. Além disso, o Pel CEA possui deficiência de pessoal e material, tendo 

ainda, sua atuação restrita legalmente há uma área muito pequena, uma vez que o 

controle do espaço aéreo é atribuição da FAB. Acredito que o Pel CEA poderia ser 

um Gp CEA, e que ao invés de um Pel CEA, a Cia Com Av Ex deveria possuir um 

Pel C2, que traria um ganho operacional muito grande para a OM e, 

consequentemente, para a Av Ex. 

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE H – ENTREVISTA COM O MAJ CARLOS AKAMINE NAKANDAKARI, 

COMANDANTE DA CIA COM AV EX 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Carlos Eduardo da Paz Moreira, da Cia Com Av Ex, 

cujo tema é A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX PARA EMPREGO 

EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA 

FUNDAMENTADA NO PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para uma proposta de organização modular para emprego da Cia Com Av Ex em Op 

GLO, bem como servir como fonte de consulta para confecção de futuros manuais.  

Tendo em vista a vasta experiência profissional quanto ao emprego da Av Ex, 

o Sr foi selecionado para responder as perguntas abaixo. 

Solicito a gentileza de respondê-la o mais completamente possível.  

A participação do Sr irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, com 

imediato reflexo sobre a doutrina, e decorrente aumento da operacionalidade da 

Aviação do Exército.  

No presente trabalho foi proposto o seguinte problema: qual a organização 

modular da Cia Com Av Ex que permitirá apoiar o C Av Ex em Op GLO? 

Realço a satisfação em poder contar com as respostas e opiniões do Sr, 

destacando, ainda, que o Sr as complemente, quando assim o desejar.  

Desde já agradeço a colaboração e me coloco à inteira disposição para 

maiores esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Celular: (12) 98223-9061  

E-mail: moreira.eduardo@eb.mil.br   
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AMBIENTAÇÃO: De acordo com a doutrina de Planejamento Baseado em 

Capacidades, o emprego modular propicia as condições necessárias para atuar, sob 

qualquer circunstância, num cenário de absoluta incerteza, sem que haja uma 

ameaça previamente definida. Dessa maneira, o módulo operacional é a menor 

fração capaz de executar determinada tarefa.  

Sob essa ótica, o objetivo desta entrevista é buscar informações tanto sobre o 

emprego da Av Ex em Op GLO, quanto do apoio prestado pela Cia Com Av Ex ao 

Comando nessas operações.  

Tendo em vista a limitação imposta pelo tema, o qual restringe à Op GLO, 

foram incluídos durante o presente estudo os relatórios finais dos Grandes Eventos 

ocorridos entre 2012 e 2016. 

As experiências do Sr servirão de grande auxílio na busca pela solução do 

problema proposto.  

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- Maj Akamine, meu estudo está estruturado no Planejamento Baseado em 

Capacidades. Essa nova forma de planejamento encontra-se atualmente em 

implantação nas Forças Armadas, sendo conduzida pelo Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas. Particularmente, o Sr pôde vivenciar o início dessa transformação 

na Av Ex durante os Grandes Eventos. De maneira geral, como o Sr avalia a 

relevância da Cia Com Av Ex para a Consciência Situacional do Estado-Maior do C 

Av Ex e do Cmt Av Ex? 

R. A Cia Com Av Ex é responsável por melhorar a Consciência Situacional do 

Cmt Av Ex e seu em através dos diversos sistemas de C2. No estágio atual, ou seja, 

ainda em fase de implantação e com carência de recursos materiais e capacidades 

técnicas, a efetividade de seu trabalho é ainda muito limitada. Os sistemas de 

rastreamento de Anv, digitalização do campo de batalha (PACICADOR e C2 Cmb) e 

os diversos meios de comunicações auxiliam o comandante na atividade de 

Comando e Controle. Todavia, estes recursos ainda são bastante limitados; 

percebe-se a necessidade de atender várias demandas, tais como comunicação 

terra-ar a grandes distâncias, datalink embarcado nas Anv e Vtr, proteção do sinal 

com uso de tecnologias MPE, meios satelitais para o COp e as Anv, dentre outros. 

 

2- O emprego da Av Ex em situação de não guerra com maciça cooperação 

e coordenação com agências, conjugado ao ambiente urbano, formam o cenário 
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enfrentado durante os Grandes Eventos e demais Op GLO. Dentro desse contexto, 

como o Sr avalia a importância de ferramentas de comunicações e Comando e 

Controle, disponibilizadas pela Cia Com Av Ex nessas operações, para que o 

comandante possa tomar a decisão mais acertada? 

R. Com a presença de agências e a necessidade de coordenação com elas, 

há um peso maior no que tange à interoperabilidade entre os sistemas de C2 das 

instituições envolvidas. Além disso, há a necessidade permanente na comunicações 

terra-ar entre as Tropas de Superfície e as Anv Av Ex. Os Grandes Eventos e as Op 

GLO foram grandes desafios superados que demandaram novas soluções técnicas 

de C2 e, ao mesmo tempo, direcionaram para novos problemas a serem 

solucionados. Os sistemas de C2 disponibilizados pela Cia Com Av Ex 

proporcionaram e proporcionam uma melhora sensível na Consciência Situacional 

do comandante e, dessa forma, geram um ganho operacional à Av Ex. 

 

3- O Sr acredita que exista alguma necessidade especial, no que tange aos 

meios necessários para o exercício do Comando e Controle no cenário de Op GLO? 

R. Neste cenário de Op GLO, os sistemas de C2 geralmente são facilitados 

por ocorrer em meio urbano e, consequentemente, a disponibilidade dos recursos 

locais são maiores. Quantos aos meios necessários, não visualizo nenhuma 

necessidade especial. 

 

4- A Av Ex integra as Forças de Atuação Estratégica, cujas características 

são: tropas com mobilidade estratégica ou tática e elevada prontidão, aptas a atuar 

em qualquer parte do território nacional e outras áreas de interesse do país. Em vista 

disso, como o Sr avalia a relevância de um módulo de pronto emprego da Cia Com 

Av Ex com capacidade para atuar no Amplo Espectro do Conflito? 

R. A fim de aumentar a Consciência Situacional, é de suma importância que a 

Cia Com Av Ex tenha um módulo de pronto emprego que se molde ao “modus 

operandi” da Av Ex. O apoio deve ser modular e deve atender as necessidades da 

tropa apoiada. Dependendo do local de atuação e da forma de deslocamento, pode-

se conduzir mais ou menos material e pessoal. 

 

5- Maj, no período de dia 25 de maio a 4 de junho de 2018, a Av Ex sou 

empregada em apoio à Op São Cristovão. A finalidade dessa Op GLO era apoiar a 

missão recebida pela força durante a paralisação dos caminhoneiros. Qual foi a 
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participação da Cia Com Av Ex nessa operação? Como Sr avalia a pronta resposta 

da Cia Com Av Ex? 

R. A Cia Com Av Ex estabeleceu os diversos sistemas de C2. A Cia Com 

respondeu prontamente mobiliando com meios e pessoal o COp Av Ex. Não foi 

necessário o desdobramento de meios fora de sede, o que facilitou bastante a 

missão da OM. 

 

6- Maj, na vasta experiência que o Sr possui, o Sr avalia que as 

tarefas/atividades previstas para a Cia Com Av Ex são adequadas para seu emprego 

em Op GLO? 

R. As tarefas e atividades às quais a Cia Com Av Ex participa são 

fundamentais ao seu adestramento. Op 3 luas, Op Mark Clark, Op Agulhas Negras 

são os principais exercícios. Na minha opinião, são adequadas para testar o apoio 

da Cia Com Av Ex seja em operações convencionais ou GLO. 

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Carlos Eduardo da Paz Moreira, da Cia Com Av Ex, 

cujo tema é A ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX PARA EMPREGO 

EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM: UMA PROPOSTA 

FUNDAMENTADA NO PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES.  

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para emprego dos mesmos como ferramentas de análise das capacidades e a 

organização modular da Cia Com Av Ex. 

A fim de coletar informações sobre a composição dos módulos, o senhor foi 

selecionado para responder às perguntas deste questionário.  Solicito-vos  a  

gentileza  de  respondê-las o  mais  completamente possível.  

A sua experiência profissional auxiliará sobremaneira a pesquisa, 

contribuindo para  o  aprimoramento  da  doutrina  de  Aviação  do  Exército,  e em  

particular,  para  a solução do problema proposto: qual a organização modular da 

Cia Com Av Ex que permitirá apoiar o C Av Ex em Op GLO?  Será  muito  

importante,  ainda,  que  o  senhor complemente,  quando  assim  o  desejar,  suas  

opiniões  a  respeito  do  tema  e  do problema.  

Desde  já  agradeço  a  colaboração  e  coloco-me  à  disposição  para 

esclarecimentos por meio dos seguintes contatos:  

Celular: (12) 98223-9061  

E-mail: moreira.eduardo@eb.mil.br 

 

AMBIENTAÇÃO: O objetivo deste questionário é buscar informações sobre a 

composição dos módulos operacionais empregados pela Cia Com Av Ex durante a 

Manobra Escolar 2019, com foco nos apoios prestados pela Av Ex nas operações de 

Garantia da  Lei e da Ordem transcorridas durante a manobra. 

Para os fins do presente trabalho, entende-se como módulo operacional a 

menor fração capaz de executar determinada tarefa.  

De acordo com a doutrina de Planejamento Baseado em Capacidades, o 

emprego modular propicia as condições necessárias para atuar, sob qualquer 
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circunstância, num cenário de absoluta incerteza, sem que haja uma ameaça 

previamente definida. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Durante a operação, a Cia Com Av Ex mobiliou o Centro de Comando e 
Controle (CC²), estrutura dotada de vários recursos. Marque os serviços 
disponibilizados pela Cia Com Av Ex no CC²: 

(   ) Acesso à EB Net 
(   ) Acesso à Internet 
(   ) Acesso à Telefonia Fixa 
(   ) Acesso à Telefonia Celular 
(   ) Sistema de Comunicações Militar Satelital (SISCOMIS) 
(   ) Sistemas Rádio 
(   ) Rastreamento de Anv 
 

2. Na função de Comandante ou elemento do Estado Maior, marque quais 
tarefas puderam ser realizadas através da estrutura disponibilizada pela Cia Com Av 
Ex no CC²?.  

(   ) Fluxo de informações  
(   ) Transmissão de ordens 
(   ) Controle da ação planejada 
(   ) Exercício do comando 
(   ) Consciência Situacional do comandante 
(   ) Flexibilidade 
(   ) Unidade de comando 
(   ) Confiabilidade 
 

3. O Sr concorda com a seguinte afirmação: O emprego da Cia Com Av Ex 
nas operações em ambientes urbanos é fundamental para o exercício do Comando 
e Controle.  

(   ) Concordo totalmente 
(   ) Concordo parcialmente 
(   ) Nem concordo, nem discordo 
(   ) Discordo parcialmente 
(   ) Discordo totalmente 
 

5. Caso o Sr tenha alguma observação pertinente, peço a gentileza de utilizar 
o espaço abaixo:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação! 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE J – PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX 

PARA OP GLO (MODELO PRONTO-EMPREGO) 

 

1. Catálogo de serviços disponibilizados pela Cia Com Av Ex em Op 

GLO 

 

Serviço Descrição 

Acesso à EB Net 

Permite a conexão com seus vários subsistemas: 
- Acesso à Rede Operacional de Defesa (ROD)  
- INTRANET do EB 
- INTRANET da Av Ex 
- Sistemas de Comando e Controle 
- Correio Eletrônico Operacional 
- Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do 
Exército (SPED) 
- Sistema de Videoconferência 
- Sistema de apoio à decisão da Av Ex 
- Servidor de arquivos 
- Tefefonia IP (VoIP); 
- Acesso à Rede Integrada de Telefonia do Exército (RITEx) 

Acesso à Internet 

- Permite o acesso à mídia e canais de notícias, além de 
sites relacionados à meteorologia e planejamento de voo 
- Possibilita, em alguns casos, o acesso a sistemas de 
câmeras de Órgão de Segurança Pública 

Acesso à Telefonia 
fixa 

Permite conexão ao Sistema Nacional de Comunicações 
(SNC) 

Acesso à Telefonia 
móvel 

Possui emprego dual: 
- conexão ao SNC 
- emprego do PACIFICADOR Móvel 

SISCOMIS 
Permite, através de enlace via satélite, o acesso tanto aos 
serviços da EB Net quanto da Internet, bem como o acesso 
à ROD 

Transmissão de 
imagens 

Através do acesso à EB Net, é possível se apropriar de 
imagens transmitidas pelo Sistema Olho da Águia, ou 
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Serviço Descrição 

mesmo de Órgão de Segurança Pública. 

Sistemas Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos equipamentos 
que operam nas faixas: 
- High Frequency (HF) 
- Very High Frequency (VHF) 
- Ultra High Frequency (UHF) 

Rastreamento 

Através de uma ação conjunta dos sistemas anteriores, do 
Sistema PACIFICADOR ou de outros sistemas via satélite, é 
possível rastrear as a aeronaves durante o cumprimento de 
suas missões aéreas. 

 
 

2. Pessoal necessário 
 

a. É necessário informar o local e o período da operação, a fim de viabilizar 

o planejamento de atividades de reconhecimento ou de instalação de postos 

retransmissores SFC. 

b. Poderá ser acrescido ao efetivo um número variável de oficiais, 

dependendo da envergadura da missão, a fim de permitir a coordenação com Elm 

C2 externos ao C Av Ex. 

c. O efetivo sugerido poderá sofrer acréscimos em operações nas quais haja 

atividade em período integral ou com duração prolongada. 

 

3. Descrição dos Módulos 
 

a. Os módulos que integram o modelo “Pronto-Emprego” poderão ser 

utilizados nas configurações descritas abaixo.  

b. O tempo de resposta, desde o acionamento até a partida, não deverá 

ultrapassar 3 (três) horas, considerando a Estrutura Emergencial Completa. Para 

as demais configurações, o tempo será menor. 

c. Para auxiliar no planejamento e no processo decisório, o Quadro 14 

poderá ser consultado. Dessa maneira, poderá selecionar o módulo que melhor 

atenda as necessidades da missão com base nos serviços demandados. 

 

SERVIÇOS 
 

Alfa Bravo Charlie Delta Echo SISCOMIS 

EB Net X      
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SERVIÇOS 
 

Alfa Bravo Charlie Delta Echo SISCOMIS 

Sistema Rádio HF       

Sistema Rádio VHF 
(Aeronáutico) 

 X     

Sistema Rádio VHF (Falcon)   X    

Sistema Rádio UHF (APX) X      

Sistema Rádio UHF (Falcon)   X    

Rastreamento via SRDT 
(PACIFICADOR) 

X      

Rastreamento via 
PACIFICADOR Móvel 

   X   

Rastreamento via 
satélite(SPOT) 

    X  

Telefonia Móvel    X   

Telefonia Satelital     X  

Sistemas de C2    X   

Sistemas Corporativos    X   

Transmissão de imagens    X   

SISCOMIS      X 

Material de TI    X   

Videoconferência    X   

Material de expediente       

Mesas e Cadeiras       
QUADRO 14 – Quadro demonstrativo dos Módulos (Modelo Pronto-Emprego) 
Fonte: o autor 

 

3.1 Estrutura Emergencial Completa: Case 1, Case 2 e SISCOMIS 

 

Serviço¹ Capacidades específicas Efetivo 

EB Net 

- INTRANET EB 

- INTRANET Av Ex 

- Sistemas de Comando e Controle (C2 em Combate, 

PACIFICADOR e Olho da Águia) 

- Correio Eletrônico Operacional 

- SPED 

- Sistema de Videoconferência (com restrição)¹ 

- Sistema de apoio à decisão da Av Ex 

- Servidor de arquivos 

- RITEx 

01 Sgt 

01 Cb/Sd 

Internet - Acesso a sites diversos 

Telefonia - Conexão ao SNC 
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Serviço¹ Capacidades específicas Efetivo 

móvel - Emprego do PACIFICADOR Móvel 

Transmissão 

de imagens² 

- Sistema Olho da Águia e Sistemas de Órgão de 

Segurança Pública (com restrição) 

Sistemas 

Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos 

equipamentos que operam nas faixas: 

- High Frequency (HF) 

- Very High Frequency (VHF) 

- Ultra High Frequency (UHF) 

Rastreamento 
Sistema PACIFICADOR³ ou de outros sistemas via 

satélite 

SISCOMIS 
- Permite o acesso aos serviços da EB Net, Internet e 

telefone satelital 

01 Sgt 

01 Cb/Sd 

¹ Uso condicionado à autorização do Ministério da Defesa 

² Condicionado à velocidade disponibilizada pelo MD   

³ Necessita de cobertura SRDT no local da operação 

 

3.2 Módulo Alfa 

 

Serviço Capacidades específicas Efetivo 

Sistemas 

Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos 

equipamentos que operam nas faixas: 

- Ultra High Frequency (UHF) 
01 Sgt 

01 Cb/Sd 

Rastreamento¹ 
Sistema PACIFICADOR ou de outros sistemas via 

satélite. 

¹ Necessita de cobertura SRDT no local da operação 

 

MATERIAL QUANTIDADE 

APX 

APX 2000 15 

CABO DE PROGRAMAÇÃO 1 

BATERIA 30 

ANTENA 15 

PRESILHA 15 
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MATERIAL QUANTIDADE 

CARREGADOR INDIVIDUAL COM FONTE E 
CABO DE ALIMENTAÇÃO APX 

6 

FONE INTRA-AURICULAR 15 

 

3.3 Módulo Bravo 

 

Serviço Capacidades específicas Efetivo 

Sistemas 

Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos 

equipamentos que operam nas faixas: 

- Very High Frequency (VHF) – Frequência 

Aeronáutica 

01 Sgt 

01 Cb/Sd 

 

MATERIAL QUANTIDADE 

ICOM IC-A110 
 

TRANSCEPTOR IC-A110 1 
ANTENA 1 

CABO COAXIAL 1 
FONTE 1 

PTT 1 
 

3.4 Módulo Charlie 

 

Serviço Capacidades específicas Efetivo 

Sistemas 

Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos 

equipamentos que operam nas faixas: 

- Very High Frequency (VHF) 

- Ultra High Frequency (UHF) 

01 Sgt 

01 Cb/Sd 

 

MATERIAL QUANTIDADE 

RF 7800V-HH 
(FALCON III 

VHF) 

FALCON III VHF 3 

ANTENA FLEX LONGA 30-18 Mhz 3 

ADAPTADOR DE DADOS 2 

CARREGADOR DE BATERIAS 2 

ADAPTADOR DE REDE 2 
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MATERIAL QUANTIDADE 

BATERIA RECARREGAVEL 6 

RF 7800M-HH 
(FALCON III MB) 

FALCON III MULTIBANDA 3 

CABO DE PROGRAMAÇÃO 2 

ADAPTADOR DE DADOS 3 

ANTENA CURTA FLEX 20-512 Mhz 3 

BATERIA RECARREGAVEL 6 

 

3.5 Módulo Delta 

 

Serviço Descrição Efetivo 

EB Net 

- INTRANET EB 

- INTRANET Av Ex 

- Sistemas de Comando e Controle (C2 em Combate, 

PACIFICADOR e Olho da Águia) 

- Correio Eletrônico Operacional 

- SPED 

- Sistema de Videoconferência (com restrição) 

- Sistema de apoio à decisão da Av Ex 

- Servidor de arquivos  

Sem 

previsão 

Internet - Acesso a sites diversos 

Telefonia 

móvel 

- Conexão ao SNC 

- Emprego do PACIFICADOR Móvel 

Transmissão 

de imagens 

- Sistema Olho da Águia e Sistemas de Órgão de 

Segurança Pública (com restrição) 

Rastreamento Sistema PACIFICADOR móvel com uso do celular 

 

MATERIAL QUANTIDADE 

DIVERSOS 

NOTEBOOK 3 

MODEM 4G 3 

TABLET 3 

CELULAR 5 

 

3.6 Módulo Echo 
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Serviço Descrição Efetivo 

Telefonia 

móvel 

- conexão ao SNC 

- emprego do PACIFICADOR Móvel Sem 

previsão 
Rastreamento 

Sistema PACIFICADOR ou de outros sistemas via 

satélite. 

 

Material Quantidade 
SPOT 5 

TELEFONE SATELITAL 1 
 

3.7 Módulo SISCOMIS 

 

Serviço¹ Descrição Efetivo 

EB Net 

- INTRANET EB 

- INTRANET Av Ex 

- Sistemas de Comando e Controle (C2 em Combate, 

PACIFICADOR, Olho da Águia) 

- Correio Eletrônico Operacional 

- SPED 

- Sistema de Videoconferência (com restrição) 

- Sistema de apoio à decisão da Av Ex 

- Servidor de arquivos 

- RITEx 

01 Sgt 

01 Cb/Sd 

Internet - Acesso a sites diversos 

Transmissão 

de imagens² 

- Sistema Olho da Águia e Sistemas de Órgão de 

Segurança Pública (com restrição) 

Rastreamento 
Sistema PACIFICADOR ou de outros sistemas via 

satélite 

SISCOMIS 
- Permite o acesso aos serviços da EB Net, Internet e 

telefone satelital 

¹ Utilização condicionada à autorização do MD 
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Serviço¹ Descrição Efetivo 

² Condicionado à velocidade disponibilizada pelo MD 

 

4. Dados médios para transporte 
 

CASE 1 

Módulos Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Volume (m
3
) 

Peso 

(Kg) 
Alfa 

Bravo 

Echo 
80 60,5 22 0,10648 32,6 

 

CASE 2 

Módulos Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Volume (m
3
) 

Peso 

(Kg) 
Charlie 

Delta 
80 60,5 22 0,10648 37,8 

 

MÓDULO SISCOMIS (5 Volumes) 

Caixa  N° Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Volume (m
3
) 

Peso 

(Kg) 
1 77 76 40 0,23408 33,7 
2 95 68 47 0,30362 53,0 
3 150 49 58 0,4263 55,8 
4 100 50 24 0,1200 47,0 

5 95 68 47 0,3036 45,0 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEX      -      DESMil 
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

(EsAO/1919) 
 

APÊNDICE K – PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DA CIA COM AV EX 

PARA OP GLO (MODELO CONVENCIONAL) 

 

1. Catálogo de serviços disponibilizados pela Cia Com Av Ex em Op 

GLO 

 

Serviço Descrição 

Acesso à EB Net 

Permite a conexão com seus vários subsistemas: 
- Acesso à Rede Operacional de Defesa (ROD)  
- INTRANET do EB 
- INTRANET da Av Ex 
- Sistemas de Comando e Controle 
- Correio Eletrônico Operacional 
- Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do 
Exército (SPED) 
- Sistema de Videoconferência 
- Sistema de apoio à decisão da Av Ex 
- Servidor de arquivos 
- Tefefonia IP (VoIP) 
- Acesso à Rede Integrada de Telefonia do Exército (RITEx) 

Acesso à Internet 

- Permite o acesso à mídia e canais de notícias, além de 
sites relacionados à meteorologia e planejamento de voo 
- Possibilita, em alguns casos, o acesso a sistemas de 
câmeras de Órgão de Segurança Pública 

Acesso à Telefonia 
fixa 

Permite conexão ao Sistema Nacional de Comunicações 
(SNC) 

Acesso à Telefonia 
móvel 

Possui emprego dual 
- conexão ao SNC 
- emprego do PACIFICADOR Móvel 

SISCOMIS 
Permite, através de enlace via satélite, o acesso tanto aos 
serviços da EB Net quanto da Internet, bem como o acesso 
à ROD 

Transmissão de 
imagens 

Através do acesso à EB Net, é possível se apropriar de 
imagens transmitidas pelo Sistema Olho da Águia, ou 
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Serviço Descrição 

mesmo de Órgão de Segurança Pública 

Sistemas Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos equipamentos 
que operam nas faixas: 
- High Frequency (HF) 
- Very High Frequency (VHF) 
- Ultra High Frequency (UHF) 

Rastreamento 

Através de uma ação conjunta dos sistemas anteriores, do 
Sistema PACIFICADOR ou de outros sistemas via satélite, 
é possível rastrear as a aeronaves durante o cumprimento 
de suas missões aéreas. 

 

2. Pessoal necessário 
 

a. É necessário informar o local e o período da operação, a fim de viabilizar 

o planejamento de atividades de reconhecimento ou de instalação de postos 

retransmissores SFC. 

b. Poderá ser acrescido ao efetivo um número variável de oficiais, 

dependendo da envergadura da missão, a fim de permitir a coordenação com Elm 

C2 externos ao C Av Ex. 

c.  O efetivo sugerido poderá sofrer acréscimos em operações nas quais 

haja atividade em período integral ou com duração prolongada. 

 

3. Descrição dos Módulos 
 

a. Os módulos que integram o modelo “Convencional” poderão ser utilizados 

nas configurações descritas abaixo.  

b. O tempo de resposta, desde o acionamento até a partida, será de até 30 

(trinta) horas, considerando a Estrutura Convencional Completa. Para as demais 

configurações, o tempo será menor. 

c. O emprego do modelo Emergencial de forma antecipada reduz o tempo 

de mobilzação do modelo Convencional.  

d. Para auxiliar no planejamento e no processo decisório, o Quadro 15 

poderá ser consultado. 
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SERVIÇOS 
MÓDULOS 

Alfa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf SISCOMIS 

EB Net         

Sistema Rádio 
HF 

        

Sistema Rádio 
VHF 

(Aeronáutico 
 X       

Sistema Rádio 
VHF (Falcon) 

  X      

Sistema Rádio 
UHF (APX) 

X        

Sistema Rádio 
UHF (Falcon) 

  X      

Rastreamento 
via SRDT 

(PACIFICADOR) 
X        

Rastreamento 
via 

PACIFICADOR 
Móvel 

   X X    

Rastreamento 
via satélite 

(SPOT) 
    X    

Telefonia Móvel    X X    

Telefonia 
Satelital 

    X    

Sistemas de C2    X     

Sistemas 
Corporativos 

   X     

Transmissão de 
imagens 

   X     

SISCOMIS        X 

Material de TI    X     

Videoconferência    X     

Material de 
expediente 

     X   

Mesas e 
Cadeiras 

      X  

QUADRO 15 – Quadro demonstrativo dos Módulos (Modelo Convencional) 
Fonte: o autor 
 

3.1 Estrutura Convencional Completa: Case 1, Case 2 e SISCOMIS 
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Serviço¹ Capacidades específicas Efetivo 

EB Net 

- INTRANET EB 

- INTRANET Av Ex 

- Sistemas de Comando e Controle (C2 em Combate, 

PACIFICADOR e Olho da Águia) 

- Correio Eletrônico Operacional 

- SPED 

- Sistema de Videoconferência (com restrição)¹ 

- Sistema de apoio à decisão da Av Ex 

- Servidor de arquivos 

- RITEx 

01 Sgt 

01 Cb/Sd 

Internet - Acesso a sites diversos 

Telefonia 

móvel 

- Conexão ao SNC 

- Emprego do PACIFICADOR Móvel 

Transmissão 

de imagens² 

- Sistema Olho da Águia, Sistemas de Órgão de 

Segurança Pública (com restrição) 

Sistemas 

Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos 

equipamentos que operam nas faixas: 

- High Frequency (HF) 

- Very High Frequency (VHF) 

- Ultra High Frequency (UHF) 

Rastreamento 
Sistema PACIFICADOR³ ou de outros sistemas via 

satélite 

SISCOMIS 
- Permite o acesso aos serviços da EB Net, Internet e 

telefone satelital 

01 Sgt 

01 Cb/Sd 

¹ Uso condicionado à autorização do Ministério da Defesa 

² Condicionado à velocidade disponibilizada pelo MD   

³ Necessita de cobertura SRDT no local da operação 

 

3.2 Módulo Alfa 
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Serviço Capacidades específicas Efetivo 

Sistemas 

Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos 

equipamentos que operam nas faixas: 

- Ultra High Frequency (UHF) 
01 Sgt 

01 Cb/Sd 

Rastreamento¹ 
Sistema PACIFICADOR ou de outros sistemas via 

satélite 

¹ Necessita de cobertura SRDT no local da operação 

 

MATERIAL QUANTIDADE 

APX 

APX 2000 20 

CABO DE PROGRAMAÇÃO 1 

BATERIA 40 

ANTENA 20 

PRESILHA 20 

CARREGADOR INDIVIDUAL COM FONTE E 
CABO DE ALIMENTAÇÃO APX 

10 

CARREGADOR 6 BAIAS COM FONTE 1 

FONE INTRA-AURICULAR 20 

XTL 

XTL 2 

AUTO FALANTE 2 

PTT XTL 2 

BASE DE ANTENA/ANTENA 2 

CABOS DE ENERGIA XTL 2 

INVERSOR 2 

CONVERSOR 2 

 

3.3 Módulo Bravo 

 

Serviço Capacidades específicas Efetivo 

Sistemas 

Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos 

equipamentos que operam nas faixas: 

- Very High Frequency (VHF) – Frequência 

Aeronáutica 

01 Sgt 

01 Cb/Sd 
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MATERIAL QUANTIDADE 
 

 
ICOM-IC-A110 

 

TRANSCEPTOR IC-A110 1 
ANTENA 1 

CABO COAXIAL 1 
FONTE 1 

PTT 1 
 

3.4 Módulo Charlie 

 

Serviço Capacidades específicas Efetivo 

Sistemas 

Rádio 

Permite o enlace rádio seguro através dos 

equipamentos que operam nas faixas: 

- Very High Frequency (VHF) 

- Ultra High Frequency (UHF) 

01 Sgt 

01 Cb/Sd 

 

MATERIAL QUANTIDADE 

RF 7800V-HH 
(FALCON III 

VHF) 

FALCON III VHF 5 

ANTENA FLEX LONGA 30-18 Mhz 5 

ADAPTADOR DE DADOS 5 

CARREGADOR DE BATERIAS 5 

ADAPTADOR DE REDE 2 

BATERIA RECARREGAVEL 10 

RF 7800M-HH 
(FALCON III 

MB) 

FALCON III MULTIBANDA 5 

CABO DE PROGRAMAÇÃO 2 

ADAPTADOR DE DADOS 3 

ANTENA CURTA FLEX 20-512 Mhz 5 

BATERIA RECARREGAVEL 10 

RF 7800S-TR 
(FALCON III 

SPR) 

FALCON III SPR 2 

ANTENA CURTA 350- 450 Mhz 2 

HEADSET 2 

BATERIA RECARREGAVEL 4 

KIT TVP 1 

CABO TVP MULTIBANDA 1 

MPR 9600 MP 
(FALCON II) 

FALCON II MPR 9600MP 2 

ACOPLADOR 2 

AMPLIFICADOR 2 
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MATERIAL QUANTIDADE 

PTT 2 

ANTENA DIPOLO 2 

CABO DE PROGRAMAÇÃO 2 

BATERIA 4 

BASE DE ANTENA 2 

CARREGADOR DE BATERIA 1 

ACESSÓRIOS  
FALCON II  
VEICULAR 

BASE DO RÁDIO 2 

CONVERSOR 1 

ADAPTADOR DO ACOPLADOR 2 

KIT ATERRAMENTO 2 

CABO J10 2 

CABO J9/J2 2 

CABO J6/J8 2 

 

3.5 Módulo Delta 

 

Serviço Descrição Efetivo 

EB Net 

- INTRANET EB 

- INTRANET Av Ex 

- Sistemas de Comando e Controle (C2 em Combate, 

PACIFICADOR e Olho da Águia) 

- Correio Eletrônico Operacional 

- SPED 

- Sistema de Videoconferência (com restrição) 

- Sistema de apoio à decisão da Av Ex 

- Servidor de arquivos 

Sem 

previsão 

Internet - Acesso a sites diversos 

Telefonia 

móvel 

- Conexão ao SNC 

- Emprego do PACIFICADOR Móvel 

Transmissão 

de imagens 

- Sistema Olho da Águia, Sistemas de Órgão de 

Segurança Pública (com restrição) 

Rastreamento Sistema PACIFICADOR móvel com uso do celular 
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MATERIAL QUANTIDADE 

DIVERSOS 

NOTEBOOK 3 

MODEM 3 

CABO HDMI 2 

ALICATE CRIMPADOR 1 

PARES DE NANO/FONTE/POE 2 

ROTEADOR 3G 2 

ROTEADOR LINKSYS 1 

SWITCH 24 PORTAS 1 

TABLET 5 

ESTABILIZADOR 1000 VA 3 

NOBREAK 3 

TELEVISÃO 2 

EXTENSÃO 1 

IMPRESSORA 1 

PROJETOR 1 

TELA DE PROJEÇÃO 1 

PTP 600 

BRAÇADEIRA PTP 4 

PTP 4 

PIDU 4 

CABO DE REDE 4 

VIDEO-
CONFERÊNCIA 

CAIXA DE SOM (PAR) 1 

CONTROLE REMOTO 1 

CABO DE REDE 1 

MICROFONE 1 

FONTE 1 

CÂMERA 1 

CABO VGA (5M) 1 

CABO DE CÂMERA 1 

 

3.6 Módulo Echo 

 

Serviço Descrição Efetivo 

Telefonia 

móvel 

- Conexão ao SNC 

- Emprego do PACIFICADOR Móvel Sem 

previsão 
Rastreamento 

Sistema PACIFICADOR ou de outros sistemas via 

satélite. 
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Material Quantidade 
SPOT 5 

TELEFONE SATELITAL 1 

 

3.7 Módulo Foxtrot 

 

Serviço Descrição Efetivo 

-  Material de expediente. Sem previsão 

 

MATERIAL QUANTIDADE 

CADERNO ATLAS 01 

 CADERNO PROTOCOLO 01 

 CAIXA DE ALFINETES 01 

 PRANCHETAS 02 

 CANETAS PARA RETROPROJETOR 03 

CANETAS MARCA TEXTO 03 

 CANETAS PRETAS 07 

 VERMELHAS 07 

 AZUIS 07 

RÉGUA 01 

 FITA DUPLA FACE 02 

FITAS DUREX FINAS 02 

 RESMAS DE PAPEL 04 

CAIXA DE CLIPS 01 

CAIXA DE GRAMPO 01 

 GRAMPEADOR 01 

 

3.8 Módulo Golf 

 

Serviço Descrição Efetivo 

- 
 Conjunto composto por 2 mesas e 4 cadeiras 

devidamente acomodados em cases. . 

Sem 

previsão 
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3.9 Módulo SISCOMIS 

 

Serviço¹ Descrição Efetivo 

EB Net 

- INTRANET EB 

- INTRANET Av Ex 

- Sistemas de Comando e Controle (C2 em Combate, 

PACIFICADOR e Olho da Águia) 

- Correio Eletrônico Operacional 

- SPED 

- Sistema de Videoconferência (com restrição) 

- Sistema de apoio à decisão da Av Ex 

- Servidor de arquivos 

- RITEx 

01 Sgt 

01 Cb/Sd 

Internet - Acesso à sites diversos 

Transmissão 

de imagens² 

- Sistema Olho da Águia e Sistemas de Órgão de 

Segurança Pública (com restrição) 

Rastreamento 
Sistema PACIFICADOR ou de outros sistemas via 

satélite 

SISCOMIS 
- Permite o acesso aos serviços da EB Net, Internet e 

telefone satelital 

¹ Utilização condicionada à autorização do MD 

² Condicionado à velocidade disponibilizada pelo MD 

 

4. Dados médios para transporte 

 

SISCOMIS (5 Volumes) 

Caixa N° Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) 
Volume 

(m3) 
Peso 
(Kg) 

1 77 76 40 0,23408 33,7 
2 95 68 47 0,30362 53,0 
3 150 49 58 0,4263 55,8 
4 100 50 24 0,1200 47,0 
5 95 68 47 0,3036 45,0 
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CASE 1 

Módulos Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) 
Volume 

(m3) 
Peso 
(Kg) 

Delta 
Echo 

80 60,5 22 0,10648 32,4 

 

CASE 2 

Materiais Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) 
Volume 

(m3) 
Peso 
(Kg) 

Charlie 70 50 43 0,15050 89 

 

CASE 3 

Materiais Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) 
Volume 

(m3) 
Peso 
(Kg) 

Delta 80 60,5 22 0,10648 36,8 
 

CASE 4 

Materiais Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) 
Volume 

(m3) 
Peso 
(Kg) 

Alfa 
Bravo 
Echo 

80 60,5 22 0,10648 35,6 

 

CASE 5 

Materiais Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) 
Volume 

(m3) 
Peso 
(Kg) 

Charlie 
Delta 

80 60,5 22 0,10648 43,4 

 

CASE 6 

Materiais Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) 
Volume 

(m3) 
Peso 
(Kg) 

Alfa 
Charlie 

80 60,5 22 0,10648 32 

 

CASE 7 

Materiais Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) 
Volume 

(m3) 
Peso 
(Kg) 

Hotel 120 60,5 22 0,1716 38 
 


