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NOTURNA, NA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, EM LOCAIS AFASTADOS DE

AERÓDROMOS

Tiago Sausen*
Bruno Vinicius Silva Vital**

RESUMO
O emprego da Aviação do Exército em todo o território nacional, particularmente no período noturno,
demanda uma avaliação das condições meteorológicas do local onde se dará o voo. Por vezes, o voo
acontece nas proximidades de grandes aeródromos que fornecem informações atualizadas e precisas
da meteorologia. Porém, em várias ocasiões o voo ocorre próximo as fronteiras, em área rural ou
cidades de pequeno porte, afastados de aeródromos que forneçam informações meteorológicas.  O
trabalho identificou  quais ferramentas os pilotos da Aviação do Exército utilizam nessas situações,
para o estudo e avaliação da meteorologia antes do voo com óculos de visão noturna. Uma vez que a
negligência deste estudo pode colocar a tripulação em uma situação de risco com possibilidade de
perda de vidas, este estudo visa identificar quais os itens os pilotos julgam importante, uma vez que
até  a  realização  deste  estudo,  a  Aviação do  Exército  não tem nenhum acidente  aeronáutico na
execução  de  voos  com  óculos  de  visão  noturna. Como  forma  de  corroborar  com  uma  melhor
abordagem do tema, a coleta de dados desenvolveu-se por meio de pesquisa bibliográfica e um
questionário,  apresentando  as  impressões  pessoais  dos  pilotos,  integrantes  dos  Batalhões  de
Aviação do Exército, que possuem experiência neste tipo de operação. O resultado obtido pretende
ser útil para propor padronizações às tripulações do Comando de Aviação do Exército, contribuindo
para a segurança de voo nas condições apresentadas, em proveito da Força Terrestre. 
Palavras-chave: Óculos de Visão Noturna. Aviação do Exército. Avaliação Meteorológica.

ABSTRACT

The use of Brazilian Army Aviation throughout the national territory, particularly at night, requires an
assessment of the meteorological conditions of the place where the flight will take place. Sometimes
the flight takes place in the vicinity of large aerodromes that provide up-to-date and accurate weather
information. However, on several occasions the flight takes place close to borders, in rural areas or
small  cities,  away from aerodromes that  provide  meteorological  information.  This  paper identified
which tools the aviation pilots of the Army use in these situations, for the study and evaluation of the
meteorology before the flight with night vision goggles. Since the negligence of this study can put the
crew in a risky situation with the possibility of loss of life, this study aims to identify which items the
pilots  deem important,  since until  the completion  of  this  study,  the Army Aviation  does not  have
aviation accidents in the execution of flights with night vision goggles. As a way of corroborating with a
better approach to the theme, data collection was developed through bibliographic research and a
questionnaire,  presenting  the  personal  impressions  of  the  pilots,  members  of  the  Army  Aviation
Battalions, who have experience in this type of operation. The result obtained is intended to be useful
in proposing standards to the Army Aviation Command crews, contributing to flight safety under the
conditions presented, for the benefit of the Ground Force.
Keywords:  Nightvision goggles. Army Aviation. Meteorological Assessment.
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Negras (AMAN) em 2010. 
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1 INTRODUÇÃO

As operações militares sempre devem basear-se nos princípios de guerra, a

fim de que a força obtenha êxito em suas ações. Dentre os princípios de guerra, a

surpresa, segundo BRASIL (2014b), pode ser definida da seguinte forma:

Consiste no emprego de força onde o oponente, em um contexto de tempo

e espaço, não esteja preparado ou só perceba a situação quando já não

pode apresentar uma reação eficiente. O comandante que obtém o efeito da

surpresa poderá alterar a seu favor, de forma decisiva, a correlação das

forças em combate. Deverá ser buscada nos níveis estratégico, operacional

e  tático.  Manifesta-se  pela  originalidade,  audácia  nas  ações,  sigilo,

inovação tecnológica e,  sobretudo,  pela  velocidade de  execução das

ações  e  dissimulação  de  intenções  (EB20-MF-10.102:  Doutrina  Militar

Terrestre, 1ª ed, 2014; p 5 – 3, grifo nosso).

Em razão disso, o período noturno constitui-se em período de tempo onde a

surpresa  pode  ser  obtida  mais  facilmente,  uma  vez  que,  com  a  diminuição  ou

ausência de luz, dificulta a percepção visual do ser humano que não estiver dotado

de equipamentos de visão noturna.

Em 1929, o físico Kálmán Tihanyi desenvolveu o primeiro dispositivo de visão

noturna utilizado para fins militares, tratava-se de um equipamento que possibilitava

ver os aviões à noite, melhorando o uso da artilharia antiaérea britânica durante a

Segunda  Guerra  Mundial  (LUMISTAR,2020).  Desde  então  houve  um  grande

aumento de dispositivos de visão noturna em combate. O General norte-americano

Barry McCaffrey, durante a Operação Tempestade no Deserto (1991), descreveu a

importância do emprego dos dispositivos de visão noturna: “Nossa capacidade de

visão noturna nos forneceu a única grande discrepância da guerra” (JAKOBS,2016).

O Exército  Brasileiro,  atento  a  esta  modernização,  realizou  o  planejamento

para que a Aviação do Exército (Av Ex) adquirisse a capacidade de voar a noite,

utilizando equipamentos de visão noturna:

O Exército Brasileiro,  por meio do Sistema de Planejamento do Exército

(SIPLEx), estipulou metas estratégicas a serem alcançadas pela Av Ex de

curto,  médio  e  longo  prazo.  Dentre  as  de  curto  prazo  (até  2007)  foi

estabelecido capacitar a Aviação do Exército a realizar o voo com óculos de

visão noturna. Dentre as de médio prazo (de 2008 a 2015) foi estabelecido

capacitar a Aviação do Exército a combater à noite.  Dentre as de longo

prazo foi estabelecido iniciar a substituição da frota adquirida nas décadas

de 80 e 90, buscando a aquisição de aeronaves projetadas para emprego

militar,  aptas  ao  combate  noturno  e  com  capacidade  de  instalação  de
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equipamentos optrônicos e armamento no estado d’arte (FERREIRA, 2008,

p 20).

1.1 PROBLEMA 

O voo com Óculos de Visão Noturna (OVN) é regido no Brasil pela Instrução do

Comando da Aeronáutica (ICA) 100-4, ICA 100-12 e ICA 100-13. Visando facilitar e

normatizar a utilização do OVN na Av Ex, foi criada a Norma Operacional Nr 11 do

Comando de Aviação do Exército (NOp/C Av Ex Nr 11). Esta Norma Operacional,

coloca  como  Mínimos  Meteorológicos  para  a  realização  do  voo  as  seguintes

condições: 

- teto:1000 pés (altura mínima das nuvens que ocupem mais de 50% do céu no

local onde será realizado o voo).

- visibilidade horizontal: 3000 metros.

Já quanto a luminosidade, a Nop/C Av Ex Nr11, estabelece como iluminação

mínima necessária, Noite Tipo 4 (noite sombria)/1,5 minilux e luminosidade mínima

de 30%.

Quando o voo ocorre nas proximidades dos grandes aeródromos nacionais, os

mesmos disponibilizam informações oficiais tais como o  Meteorological Aerodrome

Report  (METAR)  através  do  site  oficial  (www.redemet.air.mil.br),  por  aplicativos,

além de estar disponível na frequência rádio correspondente ao Automatic Terminal

Information Service (ATIS) daquele aeródromo. Este METAR fornece informações de

nebulosidade,  precipitação,  vento,  teto  e  visibilidade  horizontal  na  vertical  do

aeródromo, a cada sessenta minutos, facilitando assim o estudo da meteorologia por

parte dos pilotos.

Porém,  em  diversas  Operações,  principalmente  em  locais  distantes  de

aeródromos  que  forneçam  informações  meteorológicas,  fica  difícil  avaliar,  com

precisão, a altura do teto e a luminosidade em noites com cobertura de nuvens (mais

de 50% do céu encoberto).

Assim, surge o questionamento que será abordado nessa pesquisa: como é

realizada a avaliação meteorológica pelos pilotos da Av Ex para voos com OVN em

locais que não disponham de aeródromo com informações meteorológicas?

http://www.redemet.air.mil.br/
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1.2 OBJETIVOS

Este  estudo tem  por  finalidade analisar  como  os  pilotos  da  Aviação  do

Exército avaliam a meteorologia antes de um voo com OVN, em locais distantes de

um aeródromo que  forneça  METAR,  em situações  onde  não  haja  um elemento

especialista  em  meteorologia  e  em  condições  de  restrição  da  visibilidade  (ex:

nebulosidade, precipitação, etc).

Para que este objetivo geral seja alcançado, serão  cumpridos, os seguintes

objetivos específicos, de maneira que seja seguida uma sequência lógica para a

pesquisa  e  que  possibilite  identificar  possíveis  oportunidades  de  melhoria  na

padronização de procedimentos na Av Ex.

a) Identificar se os pilotos sentem-se seguros com os mínimos meteorológicos

estabelecidos pela Nop/C Av Ex Nr11, para voos com OVN, de 1000 pés, sobre o

solo, de teto e 3000 metros de visibilidade horizontal;

b)  Identificar  se  os  pilotos  acreditam  que  as  instruções  recebidas  sobre

meteorologia no Curso de Piloto e no Estágio de Voo com óculos de Visão Noturna

são suficientes para realizar a avaliação da meteorologia antes de um voo OVN;

c) Identificar quais seriam as decisões dos pilotos, estando numa situação de

difícil  avaliação visual  da meteorologia e com ausência de dados meteorológicos

fornecidos por sites ou aplicativos, com relação a decisão de decolar ou não;

d)  Identificar  se  a  frequência  do  treinamento  de  entrada  inadvertida  em

Instrument Meteorological Conditions (IMC) vem sendo cumprida de acordo com o

determinado do C Av Ex;

e) Analisar como os pilotos avaliam a luminosidade da Lua em noites onde há

cobertura de nuvens; e

f)  Analisar  quais  informações  meteorológicas  são  mais  importantes,  na

avaliação dos pilotos, para o estudo da meteorologia para um voo OVN em locais

afastados de aeródromos, enumerando-os de acordo com a importância recebida.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A  Norma  Operacional  11/C  Av  Ex  ressalta  a  necessidade  do  estudo  das

condições meteorológicas antes da realização do voo:
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 As condições  de  restrição  à  visibilidade  (nebulosidade ou  precipitação)

devem  ser  devidamente  estudadas,  uma  vez  que,  podem  levar  as

tripulações à entrada inadvertida em condições de voo por instrumentos (C

Av Ex. NOp 11, 2017, cap 5e, p 6).

A Aviação do Exército participa de operações em todo o território  nacional,

incluindo  missões  na  fronteira  oeste  e  noroeste  em pontos  muito  distantes  das

grandes cidades, onde as informações meteorológicas que são obtidas por veículos

oficiais  são  escassas  e  em  diversas  ocasiões, não  se  constituem  em  insumos

suficientes  para  determinar  se  as  condições  meteorológicas  serão  restritivas,

impeditivas ou adequadas ao voo.

Portanto,  é  fundamental  explorar  os  conhecimentos  já  adquiridos  pelas

experiências em diversas situações vivenciadas por  nossos recursos humanos e

agrupar estas experiências em um trabalho escrito.

Estabelecendo uma sequência de itens julgados importantes pelos pilotos dos

Batalhões de Aviação do Exército, facilitar-se-á a busca por estes referidos dados,

uma vez que a procura dos dados meteorólogicos poderá seguir a uma ordem de

prioridade. 

2  METODOLOGIA 

 

 No  intuito  de  reunir  dados  que  favoreçam  uma  conclusão  adequada  ao

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

serem expostas, bem como foi elaborado um questionário, direcionados a militares

pilotos da ativa da Aviação do Exército, com experiência em voos com OVN, para

gerar argumentação e discussão de resultados. 

 A questão foi abordada pelo conceito de pesquisa quantitativa e qualitativa,

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

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

a pesquisa. 

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

que a forma genérica utilizada pelos pilotos não é fruto de uma padronização técnica

e  sim  da  passagem  de  conhecimento  e  das  experiências  vividas  entre  as

tripulações.  Esta  escassez de informações permite  interpretações variadas pelos

militares envolvidos, a respeito do conteúdo abarcado pela literatura disponível, fato
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que  reflete  na  ocorrência  de  distintas  formas  de  planejamento  e  atuação  em

situações similares. 

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

procedimentos  técnicos,  será conduzido por  pesquisa bibliográfica,  relacionado à

técnica  de  levantamento,  a  ser  moldado  em  questões  objetivas  e  discursivas

presentes no questionário. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Na intenção de desenvolver  o  raciocínio  necessário para a  realização dos

trabalhos e discussão dos resultados, para que fossem exploradas as possibilidades

da Av Ex quanto ao voo OVN, foram consultados normas e manuais específicos de

utilização de suas tripulações, com os procedimentos operacionais previstos,  com

relação a meteorologia.

 Foi estabelecida uma prioridade nos assuntos para consulta na Internet, por

meio das seguintes palavras-chave: “Avaliação do teto de nuvens a noite”, “Como

medir a visibilidade horizontal a noite” e “Estudo da meteorologia para voo noturno”.  

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

nacional e no período noturno. 

 a. Critério de inclusão:

           -  Estudos  publicados  nos  manuais  e  normas  do  Exército  Brasileiro,

relacionados ao emprego de helicópteros, nas últimas duas décadas, no período

noturno e com emprego de OVN; 

    - Estudos publicados das demais Forças Armadas e Forças Auxiliares; e

  -  Estudos  publicados  pela  Agência  Nacional  da  Aviação  Civil  (ANAC),

referente a avaliação da meteorologia;

 b. Critério de exclusão:

   -  Estudos publicados com enfoque em estudos qualitativos dos diversos

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

abarcada pela Av Ex; e

   - Estudos de técnicas e perfis de voo não condizentes com o prescrito nas

normas operacionais da Av Ex. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

 

 Em  prosseguimento  no  aprofundamento  a  respeito  do  tema,  o

desenvolvimento da pesquisa envolveu a coleta de dados por meio de questionário,

com militares experientes nos tópicos de interesse em formato digital,  através de

ferramenta online do Google Docs. 

 

2.2.1 Questionário 

 

 O público-alvo do estudo do questionário realizado foi composto por 35 (trinta

e  cinco)  oficiais  integrantes  dos B Av Ex que compõem tripulação nos diversos

modelos de aeronaves de asas rotativas e que possuem as habilitações técnicas

necessárias  para  o  voo  com  o  emprego  de  OVN.  As  perguntas  realizadas  no

questionário tiveram enfoque nos procedimentos adotados pelos pilotos quando no

estudo da meteorologia e na percepção a respeito da instrução e da segurança,

relacionados ao tema. O questionário procurou abarcar a identificação de possíveis

falhas no processo de avaliação meteorológica para o voo OVN do sistema Av Ex e

correlacioná-las com o levantamento de oportunidades de melhoria. Foi realizado

um pré-teste com 8 (oito) militares que servem no 3º B Av Ex e no 4º B Av Ex, com

suficiente  conhecimento  técnico  relacionado  ao  assunto  proposto,  de  forma  a

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

de forma satisfatória, o que permitiu o prosseguimento de sua execução. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Iniciando a exploração do questionário realizado, em complemento à literatura

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

operacionais empregando OVN, onde os pilotos ocupam os níveis operacionais de

Piloto  Tático  OVN,  Piloto  Operacional  OVN  e  Piloto  Instrutor  OVN,  conforme

determina a Norma Operacional (N Op) do Comando de Aviação do Exército (C Av

Ex) nº 11 (BRASIL, 2017b), obedecendo aos seguintes critérios:

Piloto Tático OVN (PT OVN) 

a) Ser possuidor do Estágio de Pilotagem Tática (EPT).

b) Ter o nível operacional de PT no modelo proposto 
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c)  Ter realizado a fase teórica do Estágio  de Voo com óculos de Visão

Noturna no CIAvEx

d) Ter concluído com aproveitamento a fase prática do Estágio de Voo com

óculos de Visão Noturna no CIAvEx ou na UAe.

e) Ser homologado por Conselho de Voo da UAe. 

 Após o militar ser considerado Piloto Tático OVN (PT OVN) ele é elevado a

Piloto Operacional OVN (PO OVN), seguindo os seguintes critérios conforme NOp

Nr 11 C Av Ex:

Piloto Operacional OVN (PO OVN) 

a)Ser piloto operacional (PO) no modelo proposto. 

b) Possuir no mínimo 30 horas de voo totais OVN. 

c)  Possuir  o  Estágio  de  Voo  por  instrumento  Teórico  e  ter  realizado  o

programa  de  treinamento  básico  e  avançado  do  voo  IFR em simulador

sintético.

d) Realizar um voo de check para PO OVN na cadeira da esquerda

e) Ser homologado por Conselho de Voo da UAe. 

 Após o militar ser considerado Piloto Operacional OVN ele é elevado a Piloto

Instrutor OVN (PI OVN), seguindo os seguintes critérios conforme NOp Nr 11 C Av

Ex:

Piloto Instrutor (PI OVN)

a) Ser piloto instrutor (PI) no modelo. 

b) Possuir no mínimo 20 horas como PO OVN. 

c) Realizar um voo de padronização para PI OVN na cadeira da esquerda

d) Ser homologado por Conselho de Voo da Uae.

 O Piloto Instrutor OVN é o nível mais alto de elevação nos voos OVN da Av

Ex. O “modelo” abordado na NOp Nr 11 C Av Ex é referente ao tipo de aeronave.

Desta forma o nível operacional da amostra é o seguinte:

 

GRÁFICO 1 – Distribuição do universo, em porcentagem, por nível operacional 

Fonte: O autor 
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 Dos pilotos questionados, 60% exercem a função de PI OVN ou PO OVN,

demonstrando assim que a amostra possui bastante experiência em voos OVN pela

Av  Ex.  A  informação  é  confirmada  pelo  próximo  gráfico,  onde  apresenta-se,  a

experiência desse universo, em relação ao período de tempo em que o militar realiza

voos com OVN pela Av Ex. 

GRÁFICO 2 – Distribuição do universo, em porcentagem, por tempo de voo OVN 

Fonte: O autor 

 Conforme abordado anteriormente, a NOp Nr 11 C Av Ex, traz os mínimos

meteorológicos para  a  realização do voo OVN de 1000 pés  above ground level

(AGL)  de  teto  e  3000  metros  de  visibilidade  horizontal.  Questionados  sobre  a

sensação de segurança, com relação a não entrar em uma situação de voo IMC de

maneira  inadvertida,  ou  de  não  se  chocar  com  nenhum  obstáculo,  a  amostra

expressou-se da seguinte maneira: 

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em porcentagem, sobre os mínimos meteorológicos  

Fonte: O autor 

 Vemos assim, que grande parte do efetivo (71,4%) sente-se seguro voando

dentro dos mínimos meteorológicos estabelecidos pelo C Av Ex. Vemos também
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que os mínimos meteorológicos estabelecidos não são demasiadamente elevados,

tendo  em  vista  que  significativa  parcela  (28,6%)  acredita  que  os  mínimos

meteorológicos são permissivos demais. 

 A  estes  militares  que  não  se  sentem  confortáveis  com  os  mínimos

meteorológicos, foi perguntado quais deveriam ser os mínimos meteorológicos para

o militar sentir-se seguro e a resposta obtida foi a seguinte:

  -Para o teto: 

  6 (seis) militares (17,1% da amostra) acreditam que o mínimo meteorológico

de teto deveria ser mantido em 1000 pés AGL;

  2 (dois) militares (5,7% da amostra) acreditam que o mínimo meteorológico de

teto deveria ser de 2000 pés AGL;

 -Para a visibilidade horizontal:

 7 (sete) militares (20% da amostra) acreditam que o mínimo meteorológico de

visibilidade horizontal deveria ser de 5000 metros; e

 1(um) militar acredita que o mínimo meteorológico de visibilidade horizontal

deveria ser de 4000 metros.

 Também foi levantada a percepção de que a segurança está mais relacionada

com o tipo de terreno (relevo) do que com os mínimos meteorológicos.

 A seguir foi questionado sobre a opinião da amostra a respeito da suficiência

da grade curricular sobre meteorologia,  previstos no Curso de Piloto e passados

durante  o  Estágio  Teórico  OVN,  que  a  partir  de  2016  passou  a  ser  ministrado

juntamente ao Curso de Piloto, o universo se posicionou da seguinte forma:

GRÁFICO 4 – Distribuição do universo, em porcentagem, suficiência da instrução 

Fonte: O autor 
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 Apesar  da  maioria  (57,1%)  da  amostra  acreditar  que  os  ensinamentos

passados  pelo  Centro  de  Instrução  de  Aviação  do  Exército  (C  I  Av  Ex)  são

suficientes,  uma  parcela  significativa  (42,9%)  vislumbra  uma  oportunidade  de

melhoria. As instruções de meteorologia do C I Av Ex são ministradas por militares

do Exército especialistas em meteorologia com curso de formação na Aeronáutica.  

 Desta forma,  estes são os militares do EB mais habilitados a ministrarem

instruções sobre avaliação meteorológica. Foi levantada a sugestão de incluir uma

instrução específica de avaliação meteorológica para o voo OVN.

 Outra  possibilidade  levantada,  seria  a  inclusão  na  Capacitação  Técnica  e

Tática do Efetivo Profissional (CTTEP) de instrução referente a Meteorologia, uma

vez que as Unidades Aéreas (U Ae) possuem em seus quadros ao menos um militar

especialista em meteorologia (Sargento Meteorologista).

 Em operações de grande vulto, onde o B Av Ex desdobra um aeródromo de

campanha, um dos elementos presentes é o militar especialista em meteorologia.

Nessas situações,  o militar  especialista passa um  briefing  meteorológico para os

tripulantes quando solicitado.

 Porém, em grande parte  das operações,  há o emprego de uma aeronave

isolada, que  segue para a missão somente com a tripulação, composta por dois

pilotos e um ou dois mecânicos dependendo do tipo da aeronave,  não possuindo

militar especialista em meteorologia.

 A avaliação visual empírica, do solo, não permite diferenciar, por exemplo, se

o teto  de nuvens está a 900 ou a 1200 pés. Na primeira situação (900 pés), o voo

deveria ser adiado ou abortado, tendo em vista que o teto encontra-se inferior aos

mínimos meteorológicos (1000 pés). Já no segundo caso (1200 pés), o voo poderia

ser executado, observando-se somente o item teto de nuvens.

 A amostra foi questionada como realiza a avaliação da altura das nuvens que

constituem o teto, em locais distantes de aeródromos. O resultado foi o seguinte:
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GRÁFICO 5 – Distribuição do universo, em porcentagem, avaliação teto de nuvens voo OVN 

Fonte: O autor 

 Obviamente, antes da realização de um voo é possível realizar mais um item

deste questionamento, porém para ressaltar o item julgado de maior importância, foi

permitido apenas a seleção de um item. 

 Desta  forma,  vemos  que  a  maioria  (57,1%)  dos  militares  questionados

utilizam aplicativos de celular, que fornecem a informação meteorológica da base de

nuvens na região onde se dará o voo, independente se há aeródromo ou não na

região. Entretanto, os dados de aplicativos celulares na maioria das vezes não são

dados oficiais e muitas vezes mostram dados bastante diferentes das fontes oficiais.

Outros pontos negativos são a dependência de internet e de meios próprios.

 Na  pergunta  seguinte,  foi  feita  uma  pergunta  aberta,  perguntando

especificamente a aqueles militares que responderam o item “Outros” na pergunta

anterior, quais informações utilizam para determinar a altura da cobertura de nuvens.

Grande parte dos militares responderam que se possível utilizam a junção dos itens,

utilizando  aplicativos,  realizando  a  triangulação  de  dados  de  aeródromos  que

englobem o local do voo e consultando o METAR do aeródromo mais próximo.

 Vale destacar a resposta do Maj Art CASTIGLIONE, Instrutor de Voo OVN, na

questão,  onde este explanou de uma maneira bastante completa como realiza o

estudo  da  altura  da  cobertura  de  nuvens:  “Utilização de  uma  conjugação  de

informações, como da rede mundial de computadores, com sites específicos, que

não dispõem de aplicativos (ex: REDEMET, com análise de imagens infravermelho,

que  indicam  nuvens,  RINDAT,  com  informação  de  descargas  elétricas,  outro

elemento indicador de nuvens, etc), como de aplicativos específicos (ex: o já citado

   2,9%
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WINDY), como da avaliação empírica da tripulação com a observação noturna, em

solo, com uso dos óculos OVN, somada a avaliação de manual da noite,  com a

observação  de  contraste  da  Lua,  e  o  reflexo  das  luzes  de  cidades,  tudo  pode

mostrar parcela da cobertura de nuvens, etc. Dessa monta, esses dados podem ser

conciliados com telefonemas ao previsor da SIGMET, ou via frequência rádio ao

VOLMET.”

 Em seguida, a amostra foi questionada como avalia a luminosidade em noites

com cobertura de nuvens, com a seguinte resposta: 

      GRÁFICO 6 – Distribuição do universo, em porcentagem, avaliação luminosidade voo OVN 

      Fonte: O autor

 A maioria dos militares questionados (62,9%), realizam uma comparação da

luminosidade que a Lua estaria exercendo caso não houvesse cobertura de nuvens

(dado obtido na internet, para o dia desejado e para a cidade mais próxima onde se

dará o voo), com a quantidade de nuvens existentes no céu. 

 Uma significativa parcela (28,6%) respondeu que quando a situação permitir,

decola e avalia a luminosidade em voo. Essa ferramenta possibilita que a tripulação

tenha  uma melhor  noção  da  luminosidade  em voos  realizados  em áreas  rurais,

tendo em vista que as decolagens para voos OVN normalmente são realizadas a

partir  que uma Organização Militar  (OM) ou de uma Base de Operações,  locais

estes que possuem iluminação artificial, influenciando na avaliação da luminosidade

a partir da avaliação em solo. 

 Posteriormente, foi perguntado a amostra, como procede nas situações em

que o voo ocorre a partir de um local que não possui internet, como por exemplo

Pelotões de Fronteira ou Aeródromo de Campanha em zona rural. 
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GRÁFICO 7 – Distribuição do universo, em porcentagem, avaliação meteorológica sem internet 

Fonte: O autor

 A maioria dos questionados (71,4%) respondeu que utilizaria o estudo prévio

da  meteorologia  da  data  prevista  para  a  missão  e,  se  a  situação  permitisse,

decolaria e avaliaria a meteorologia em voo, para só depois partir para a missão. A

resposta  demonstra  a  importância  da  preparação  anterior  ao  voo  e  o  elevado

espírito de cumprimento de missão, além de ressaltar a mentalidade de segurança

de voo dos pilotos.

 Conseguinte, foram abordados diversos itens, onde a amostra classificou, de

acordo  com  o  entendimento  individual,  o  nível  de  importância  da  informação

meteorológica. As respostas seguem uma numeração, sendo 1 (um) para o item

com pouca importância e 5 (cinco) para o item julgado como de extrema importância

para  a  avaliação  meteorológica  antes  do  voo  OVN  em  locais  afastados  de

aeródromos. Esta numeração nos permite chegar a uma média aritmética entre as

respostas dos militares questionados, possibilitando ao final,  classificar em ordem

decrescente, a prioridade para obtenção de dados meteorológicos para o estudo da

meteorologia  antes  do  voo  OVN  em  locais  afastados  de  aeródromos.  Ao  ser

abordado, será feita uma breve explanação sobre cada item, onde a parte mais

importante é o valor médio da informação avaliada pela amostra.

2,9%
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GRÁFICO 8 – Classificação da prioridade, em porcentagem, informações de aplicativos 

Fonte: O autor

 As  informações de  aplicativos  não  necessariamente  possuem informações

oficiais, porém possibilitam uma busca de dados mais veloz, uma vez que compilam

dados  entre  os  diversos aeródromos e  informações de  vários  sites.  A  gama de

dados obtidos através de aplicativos é bastante variada. A este item foi  atribuído

uma importância média de 4,57.

GRÁFICO 9 – Classificação da prioridade, em porcentagem, METAR aeródromos menos distantes 

Fonte: O autor

 Os  grandes  aeródromos  brasileiros,  fornecem  METAR  que  são  descritos

segundo  o  Departamento  de  Controle  do  Espaço  aéreo  (DECEA)  da  seguinte

maneira:

O METAR (METeorological Aerodrome Report) é um informe meteorológico
regular de aeródromo. É utilizado para a descrição completa das condições
meteorológicas observadas em um aeródromo específico. É reportado em
intervalos regulares de 01 (uma) hora.(DECEA,2019)
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 O  METAR  de  determinada  localidade  diz  respeito  a  vertical  daquele
aeródromo em particular. No Rio de Janeiro, por exemplo, temos um METAR para o
aeroporto  do  Galeão,  outro  para  o  aeroporto  Santos  Dumont,  outro  para
Jacarepaguá e outro para a Base Aérea de Afonsos. Quanto mais afastado for o
aeródromo onde é feita a previsão do METAR, maior a possibilidade de divergência
das condições meteorológicas com o local do voo.  A este item foi  atribuído uma
importância média de 3,17.

GRÁFICO  10 –  Classificação  da  prioridade,  em  porcentagem,  sites  de  previsão  do  tempo
Fonte: O autor

 A consulta a previsão do tempo é uma maneira muito popular de saber como

a meteorologia  tende  a  se  comportar.  Diversos  sites  disponibilizam entre  outros

dados, a previsão de chuva em intervalos regulares, sendo assim, é possível ver a

previsão se haverá ou não e quantos milímetros de chuva são esperados para o

horário  em  que  se  desenvolverá  o  voo  OVN.  A  este  item  foi  atribuído  uma

importância média de 3,8.

GRÁFICO 11 – Classificação da prioridade, em porcentagem, radares de chuva 

Fonte: O autor

 Os radares do tipo Doppler são descritos conforme o glossário do site https://

www.redemet.aer.mil.br/ da seguinte maneira:

Radar meteorológico que detecta a direção de deslocamento e velocidade
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de objetos  em movimento.  Gotas  de precipitação podem ser  detectadas
pelo radar meteorológico e seu deslocamento horizontal  (afastamento ou
aproximação) pode ser determinado. A velocidade das partículas é medida
utilizando-se do efeito Doppler. 

 Desta  forma,  a  informação pode ser  acessada neste  site, selecionando o

radar da região onde se dará o voo OVN, observando a ocorrência de precipitação

naquele momento e o deslocamento da chuva nas últimas horas, o que permite ter

uma noção de como esta precipitação irá se desenvolver no momento do voo OVN.

A  desvantagem é  que  somente  parte  do  território  nacional  é  coberta  por  estes

radares. A este item foi atribuído uma importância média de 4,63.

GRÁFICO 12 – Classificação da prioridade, em porcentagem, SIGWX

Fonte: O autor

 A Significant Weather Chart (SIGWX) é uma carta de tempo significativo, no

caso  do  Brasil,  a  mesma  é  produzida  pelo Centro  Integrado  de  Meteorologia

Aeronáutica (CIMAER). Possui validade de 6 (seis) horas e abrange todo o território

nacional.  É  composta  por  diversas  informações,  tais  como  deslocamentos  de

massas de ar, altitude e quantidade de nuvens e zonas de alta e baixa pressão. Por

ser muito abrangente, a carta traz informações da região, mas não é específica para

o local onde se dará o voo OVN. A este item foi atribuído uma importância média de

3,43.

GRÁFICO 13 – Classificação da prioridade, em porcentagem, avaliação visual

Fonte: O autor
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 A  avaliação  visual  é  realizada  antes  da  decolagem  de  um  voo  OVN.

Normalmente é feita em duas fases, inicialmente a olho nu e posteriormente com os

óculos  de visão noturna,  quanto se  tem uma noção melhor  de  visibilidade e de

luminosidade da noite. Para uma melhor avaliação visual é necessário que o piloto

tenha  um  elevado  banco  de  imagens.  Esse  banco  de  imagens  será  adquirido

conforme as experiências vividas pelos pilotos nos voos OVN em diversas situações.

A este item foi atribuído uma importância média de 4,43. 

 GRÁFICO 14 – Classificação da prioridade, em porcentagem, imagens de satélite

  Fonte: O autor

 As  imagens  de  satélite  são  descritas  conforme  o  glossário  do  site

https://www.redemet.aer.mil.br/ da seguinte maneira:

Imagens adquiridas  por  satélites  que  revelam,  entre  outras,  informações

associadas ao fluxo do vapor d'água, movimento de sistemas frontais e o

desenvolvimento de um sistema tropical. A animação destas imagens auxilia

os meteorologistas na elaboração de previsões do tempo. Algumas imagens

são adquiridas utilizando-se da porção visível da luz, com aquisição restrita

ao  período  diurno.  Outras,  resultam  de  sensibilidade  à  radiação  infra-

vermelha  termal,  indicando  a  temperatura  das  nuvens,  podendo  ser

adquiridas de dia ou à noite. 

 O site fornece a possibilidade da imagem realçada, que facilita a percepção

de  quão  densa  é  a  formação  no  local  do  voo  OVN.  Também é possível  ver  a

sequência  das  últimas  oito  imagens,  possibilitando  ver  o  comportamento  da

nebulosidade nas últimas horas, distinguindo a direção em que ela se desloca e a

velocidade aproximada deste deslocamento.

 As imagens de satélite tem como ponto forte abranger toda a América do Sul,

sendo  assim,  alcança  regiões  onde  os  radares  de  chuva  não  alcançam.  Esta

informação abrange áreas fronteiriças distantes de grandes aeródromos, sendo um
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item  relevante  aonde  quer  que  o  voo  se  desenvolva.  As  imagens  de  satélite

disponíveis no site https://www.redemet.aer.mil.br, em algumas regiões do país, são

os únicos dados meteorológicos oficiais que o piloto tem a possibilidade de consultar

referentes aquela área onde ocorrerá o voo OVN.  A este item foi  atribuído  uma

importância  média  de  4,66,  sendo,  na  visão  da  amostra,  o  item  de  maior

importância.

GRÁFICO 15 – Classificação da prioridade, em porcentagem, decolar para avaliar a meteorologia

Fonte: O autor

 Em algumas ocasiões, do solo não é possível realizar uma avaliação visual

para a direção desejada, seja por conta do relevo ou das construções próximas ao

local onde a aeronave se encontra. Nessas circunstâncias e quando as condições

estão  próximas  aos  mínimos  meteorológicos,  por  vezes  opta-se  por  decolar  e,

mantendo as proximidades do local de decolagem, avaliar a meteorologia em voo.

Não há uma padronização do C I Av Ex e nem nas Normas Operacionais do C Av Ex

a respeito desse procedimento. A este item foi atribuído um grau de 4,03.

 Os  mínimos  meteorológicos  foram  estipulados  para  a  segurança  das

tripulações. Esses mínimos meteorológicos visam evitar que  a tripulação entre em

Condições Meteorológicas de voo por Instrumentos (IMC), nas quais as referências

externas  são  perdidas  e  a  tripulação  passa  a  orientar-se  exclusivamente  pelos

instrumentos de bordo.

 O  C  Av  Ex  determinou  o  seguinte  quanto  ao  treinamento  da  entrada

inadvertida em IMC, em seu Boletim Interno (BI) Nr 56, de 21 de maio de 2018:

TREINAMENTO EM SIMULADOR

1) O manual de manobras HA-1, em seu capítulo 5 (manobras com OVN),
prevê o treinamento da ENTRADA INADVERTIDA EM IMC (CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS INSTRUMENTO – item 5.2.7 pág 20). Esta manobra
também é prevista nos manuais do HM-2 e HM-4.
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2)  O  Simulador  de  Helicópteros  Esquilo  e  Fennec  (SHEFE)  possui
condições de proporcionar o treinamento deste procedimento para todos os
operadores de todos os modelos de helicóptero AvEx. A fidelidade deste
treinamento é considerada alta, variando de acordo com o modelo operado
por cada tripulação, uma vez que o objetivo é treinar o procedimento e o
gerenciamento de recurso de cabine.

3) Em consequência:

a) todas as tripulações devem realizar anualmente o plano de treinamento
com 1,5 HV por tripulação, para que sejam adaptados ao simulador e sejam
treinadas todas as situações previstas no manual de manobras;

b) as OM AvEx façam o controle e agendem com o CIAvEx o treinamento
de suas tripulações; e

c) os demais interessados tomem providências. (CAvEx, BI Nr 56, 21/05/18)

 A periodicidade do treinamento foi estipulado pelo C Av Ex em, no mínimo

uma vez por ano. O SHEFE fica no C I Av Ex, em Taubaté-SP, o que dificulta a

realização  do  treinamento  por  militares  do  3º  B  Av  Ex  (localizado  em  Campo

Grande-MS)  e  do  4º  B  Av  Ex  (localizado  em  Manaus-AM),  tendo  em  vista  a

necessidade de deslocamento dessas tripulações para Taubaté-SP.

 Finalizando o questionário, a amostra foi questionada quanto a periodicidade

que executa esse treinamento, com o seguinte resultado:

GRÁFICO 16 – Distribuição do universo, em porcentagem, treinamento de entrada IMC voo OVN

Fonte: O autor

 Os dados levantados mostram uma oportunidade de melhoria, uma vez que

uma  significativa  parcela  (34,3%)  nunca  efetuou  o  treinamento  de  entrada

inadvertida IMC, e 42,9% do universo questionado realizou o treinamento apenas

uma vez,  totalizando 77,2% de pilotos  questionados que encontram-se com seu

treinamento de entrada inadvertida em IMC durante o voo OVN em desacordo com o

estabelecido pelo C Av Ex.

8,6%

    5,6%
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto  aos objetivos  propostos  no início  deste trabalho,  conclui-se  que a

presente investigação atendeu ao pretendido,  ampliando a compreensão sobre a

opinião dos pilotos da Aviação do Exército  acerca da avaliação da meteorologia

antes de um voo OVN. 

A compilação de dados permitiu identificar que,  os mínimos meteorológicos

para o voo OVN na Av Ex não são permissivos demais e trazem segurança as

tripulações. Também foi possível identificar uma oportunidade de melhoria quanto a

instrução  de  meteorologia,  sendo  sugerido  a  possibilidade  de  criação  de  uma

instrução específica de avaliação meteorológica para o voo OVN.

 Apesar  das  facilidades  dos  meios  de  comunicação  atuais,  ainda  é

fundamental a avaliação visual e um elevado banco de imagens dos pilotos para o

estudo da meteorologia antes do voo noturno. Quanto mais as ferramentas de busca

de dados meteorológico forem escassas, mais importante serão as experiências dos

tripulantes.

 Pela análise, é sugerido que o treinamento de entrada inadvertida IMC sofra

alterações. Seja por falta de recursos, ou por falta de disponibilidade de instrutores e

do SHEFE, o previsto pelo C Av Ex na periodicidade deste treinamento não vem

sendo cumprido.

 Uma vez que o tempo disponível para o estudo da meteorologia não seja

suficiente para que todos os elementos sejam reunidos e estudados, sugere-se, até

que seja realizado um estudo mais aprofundado pelo C Av Ex, a seguinte ordem de

prioridade para busca de informações para a avaliação meteorológica antes de um

voo OVN em um local afastado de aeródromo:

Prioridade Item

1 Imagens de satélite

2 Radares de chuva

3 Aplicativos com dados da meteorologia local (Ex. Windy)

4 Avaliação Visual (com e sem óculos de visão noturna)

5 Voo para avaliar a meteorologia
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6 Sites de previsão do tempo

7 SIGWX

8 METAR de aeródromo mais próximo (quando afastado mais de 100
km)

Tabela 1 – Prioridade de busca de informações meteorológicas
Fonte: O autor

Dessa  forma,  entende-se que  o  acesso  à  internet  para  o  estudo  da

meteorologia é de fundamental importância para a segurança de voo, uma vez que a

obtenção de dados dos três itens julgados de maior importância só são possíveis

com  acesso  à  internet.  A  obtenção  destes  itens  auxilia  muito  a  avaliação  das

condições meteorológicas, possibilitando decolagens e pousos mais seguros nesse

período essencial das operações militares.

Conclui-se, portanto, que é necessário  tornar mais padronizado o estudo da

situação meteorológica antes do voo OVN em locais afastados de aeródromos, uma

vez que esta capacidade da Av Ex vem sendo cada vez mais utilizada nas diversas

operações  que  a  Aviação  do  Exército  participa  em  todo  território  nacional,

especialmente nas regiões de fronteira.
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

QUESTIONÁRIO

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap
Art Tiago Sausen, cujo tema é AVALIAÇÃO METEOROLÓGICA PARA VOOS COM ÓCULOS
DE  VISÃO  NOTURNA,  NA  AVIAÇÃO  DO  EXÉRCITO,  EM  LOCAIS  AFASTADOS  DE
AERÓDROMOS e possui como público-alvo pilotos, da Aviação do Exército, habilitados para a
realização  de  voos  com  emprego  de  Óculos  de  Visão  Noturna  e  destina-se  a  avaliar  suas
impressões acerca da avaliação da meteorologia para a realização, ou não, de voo OVN em
locais distantes de aeródromos que forneçam informações meteorológicas, valendo-se de suas
experiências pessoais.

Essa  pesquisa  tem  por  objetivo  levantar  possíveis  oportunidades  de  melhoria  nos
procedimentos de preparação para o voo OVN em locais afastados de grandes aeródromos.

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através
dos seguintes contatos:

Tiago Sausen (Capitão de Artilharia – AMAN 2010)
Celular: (67) 99210-6182
E-mail: tiagoint@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO

Se o Sr desejar identificar-se, escreva seu posto e nome de guerra:

1) Em operações noturnas com uso de OVN pela Av Ex, qual função o Sr exerce a bordo?
(  )Piloto Instrutor OVN (PI OVN)
(  )Piloto Operacional OVN (PO OVN)
(  )Piloto Tático OVN (PT OVN)

2)Quais dos períodos abaixo relacionados melhor define sua experiência no voo OVN pela AvEx?
(  )Até 1 ano
(  )Entre 1 ano e 3 anos
(  )Entre 3 anos e 5 anos
(  )Acima de 5 anos

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS

3) Se tratando de voo de emprego não-real,  o Sr se sente seguro,  voando OVN dentro dos
mínimos meteorológicos de 1000ft AGL de teto e 3000m de visibilidade horizontal?

(  ) Sim

(  ) Não

4)Se sua resposta foi “Não’’, informe quais deveriam ser os mínimos meteorológicos em que o Sr
se sentiria seguro:



5) O Sr acredita que os ensinamentos sobre meteorologia constantes no Curso de Piloto e no
Estágio OVN são suficientes para que possa ser feito um estudo detalhado da meteorologia
antes do voo OVN em locais onde não se disponham de aeródromos?

(  ) Sim

(  ) Não

6) Não possuindo um militar especialista em meteorologista na missão, como o Sr realiza a
avaliação do teto de nuvens antes do voo OVN, além da avaliação visual, em locais distantes
(mais de 100km) de aeródromos que possuam METAR?

(  ) Utiliza aplicativos de celular (Ex: Windy)

(  ) Quando a situação permite, decola e avalia a meteorologia em voo.

(  ) Utiliza dados da aeródromo mais próximo, mesmo me afastado mais de 100km.

(  )  Utiliza  uma triangulação de dados,  usando dados de aeródromos afastados,  mas que
pertençam a mesmo região do país onde se dará o voo.

(  ) Outros

7)Se o Sr respondeu “Outros”, escreva quais informações você utiliza para determinar o teto

das nuvens  nessa situação:

8) De que maneira o Sr avalia a luminosidade em noites onde há a cobertura de nuvens?

( ) Comparação da luminosidade que a Lua deveria estar exercendo (em situação de céu
limpo em determinada fase da Lua) com  a quantidade de nuvens existentes no céu.

(  ) Quando a situação permitir, decola e avalia a luminosidade em voo.

(  ) Utiliza o triângulo do OVN e as medidas padronizadas para determinar a luminosidade nas
proximidades do local da decolagem.

(  ) Utiliza equipamento específico para medição de minilux.

9)  Em  um  local  onde  o  Sr não  dispusesse  de  internet,  nem  de  militar  especialista  em
meteorologia e afastado de aeródromo, como você realizaria a avaliação da meteorologia para
voo OVN (estando em condições próximas aos mínimos meteorológicos)?

(  ) Realizaria apenas um estudo visual das condições meteorológicas naquele momento e
partiria direto para o cumprimento da missão.

( ) Utilizaria o estudo prévio da meteorologia da data prevista para a missão e se a situação
permitisse, decolaria e avaliaria a meteorologia em voo, para só depois partir para a missão.

(  )  Não decolaria,  a não ser  que a missão fosse de emprego real  (vidas dependendo do
helicóptero, ex: resgate; transporte de órgãos).

( ) Não decolaria mesmo em caso de missão real, pois não colocaria em risco a segurança da
tripulação.

10)  Avalie  de  1   a  5,  sendo  1  o  item com pouca  importância  e  5  o  item com extrema
importância,  na  sua  visão,  na  prioridade  para  obtenção  de  dados  para  avaliação  da
meteorologia para voos OVN afastados de aeródromos:



a) Informações de aplicativos (Windy, Aeroweather, etc.)

1 2 3 4 5

b) Informação dos aeródromos mais próximos, mesmo que afastados mais de 100 km.

1 2 3 4 5

c) Consulta a sites de previsão do tempo. (Climatempo, previsão do Google, etc.)

1 2 3 4 5

d) Utilização de radares de chuva

1 2 3 4 5

e) Estudo da SIGWX

1 2 3 4 5

f) Avaliação visual.

1 2 3 4 5

g) Imagens de satélite, avaliando o deslocamento das nuvens na região.

1 2 3 4 5

h)  Realização de um voo para constatar as condições da meteorologia nas proximidades do
local de decolagem.

1 2 3 4 5

11) Você já realizou treinamento, em simulador ou na aeronave, de entrada inadvertida IMC
durante o OVN?

( ) Não realizei

( ) Realizei uma vez.

( ) Realizo periodicamente, com frequência de uma vez a  cada 6 meses.

( ) Realizo periodicamente, com frequência de uma vez por ano.

( ) Realizo periodicamente, com frequência de uma vez a  cada 2 anos.

FECHAMENTO

O Sr. gostaria de acrescentar algum consideração sobre o presente estudo?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Obrigado pela participação.
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