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RESUMO 
O presente trabalho procura verificar se os O Lig de tropa não vocacionada tem conseguido empregar 
a aeronave HA-1 Fennec da melhor forma possível, em operações de garantia da lei e da ordem. Foi 
realizada uma pesquisa exploratória sobre o assunto em documentos nacionais e estrangeiros, além 
de questionários e entrevistas com especialistas em aviação e instrutores/monitores do CIAvEx, CIOU 
e AMAN. Os manuais de campanha e cadernos de instrução do Exército Brasileiro que tratam de 
operações GLO e aeromóveis não contemplam da melhor maneira possível o emprego da da 
aeronave HA-1 Fennec, pertencente à Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque, em 
apoio às Operações de Garantia da Lei e da Ordem, carecendo de atualizações. Através dos 
questionários e entrevistas buscou-se diagnosticar as dificuldades, hoje existentes, por parte dos 
oficiais não aperfeiçoados quando escalados para a função de O Lig embarcado. De posse dos 
resultados das pesquisas, foram apresentadas soluções práticas que o objetivo de dirimir a 
sobrecarga de trabalho da tripulação e aumentar qualitativamente os resultados do voo. Sendo a 
realização de instruções preparatórias em CTTEP, com o objetivo de instruir e nivelar o conhecimento 
dos futuros O Lig uma das soluções indicadas pelos especialistas. 
 
Palavras-chave: Aviação do Exército. Garantia da Lei e da Ordem. Oficial de Ligação. Fennec. 
Esquilo. 
 
RESÚMEN 
El presente trabajo busca verificar si el O Lig de una tropa no dedicada ha logrado emplear la 
aeronave HA-1 Fennec de la mejor manera posible, en operaciones de garantía de la ley y del orden. 
Se realizó una investigación exploratoria sobre el tema en documentos nacionales y extranjeros, 
además de cuestionarios y entrevistas con especialistas en aviación e instructores / monitores de 
CIAvEx, CIOU y AMAN. Los manuales de campaña y los manuales de instrucción del Ejército 
Brasileño relacionados con las operaciones y los aviones de GLO no proporcionan el mejor uso 
posible de la aeronave HA-1 Fennec, perteneciente al Escuadrón de Helicópteros de Reconocimiento 
y Ataque, en apoyo de las Operaciones de Garantía. Ley y orden, que requiere actualizaciones. A 
través de cuestionarios y entrevistas, se buscó diagnosticar las dificultades que existen en la 
actualidad, por parte de los oficiales no perfeccionados cuando se les asigna el rol de O Lig 
embarcado. Con los resultados de las investigaciones se presentaron soluciones prácticas que tienen 
como objetivo reducir la carga de trabajo de la tripulación e incrementar cualitativamente los 
resultados del vuelo. Instrucciones preparatorias que se están llevando a cabo en CTTEP, con el 
objetivo de instruir y nivelar el conocimiento del futuro O Lig, una de las soluciones indicadas por los 
especialistas. 
 
Palabras clave: Aviación del Ejército. Garantía de ley y orden. Oficial de enlace. Fennec. Ardilla.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na última década, a Aviação do Exército (AvEx) esteve presente em diversas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), fruto de suas capacidades de 

emprego, principalmente na função Comando e Controle. Ressalta-se que o 

emprego das Forças Armadas (FA) para a finalidade de GLO tem amparo nos 

seguintes ordenamentos jurídicos: Art. 142 da CF/88, Lei Complementar 97/99, 

Decreto 3897/01. 

Com o objetivo de cumprir esses dispositivos legais o Ministério da Defesa 

(MD) e o Exército Brasileiro publicaram o manual MD33-M-10, Garantia da Lei e da 

Ordem, em 2014 e o manual de campanha EB70-MC-10.242, Operação de Garantia 

da Lei e da Ordem, em 2018 visando orientar os elementos das Forças Armadas e 

da Força Terrestre (F Ter) respectivamente.  

Um ano depois, em 2019, a Aviação do Exército teve seu Manual de 

Campanha EB70-MC-10.204 publicado, vindo a revogar uma Instrução Provisória 

que vigorava e orientava o emprego da AvEx na F Ter desde 2000. Destaca-se a 

previsibilidade do emprego da Aviação de Exército em apoio às ações da Força de 

Superfície, conforme BRASIL (2014, p. 33-64) “O Exército constituirá um Comando 

Operacional para ações de GLO, o qual poderá contar com o reforço de tropas e 

equipes especializadas, incluindo elementos de aviação e de comunicação social” e 

EB70-MC-10.204, objeto deste trabalho: 

 

A Aviação do Exército (Av Ex), como fator multiplicador do poder de 
combate da F Ter, constitui-se em elemento indispensável na atuação 
contra os APOP. Suas características de flexibilidade, potência de fogo, 
sistema de comunicações amplo e flexível e sua mobilidade, associadas à 
capacidade de dissuasão, permitem seu emprego múltiplo nas operações 
de GLO (BRASIL, 2018a, p 6-5). 
 

As operações de GLO tem se caracterizado pelo constante emprego da AvEx 

em apoio a tropas que por sua natureza não são as mais vocacionadas para tal, 

como tropas mecanizadas e blindadas (essas tropas possuem como característica o 

emprego de veículos com relativa e grande proteção blindada respectivamente) em 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA).  

Considerando-se tropas mais adequadas para o emprego em OCCA as 

tropas de infantaria e cavalaria do tipo leve, por possuírem como principal 
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característica a grande flexibilidade e capacidade operativa, que proporcionam seu 

rápido desdobramento a partir de meios aéreos, principalmente, em todo o território 

nacional. Porém, devido às dimensões territoriais do Brasil e levando-se em 

consideração o Princípio da Economia de Meios, todas as Organizações Militares 

Operacionais cumprem o Programa-Padrão de Capacitação Técnica e Tática do 

Efetivo Profissional (CTTEP) e realizam o adestramento para Op GLO. 

Dentre as tropas do tipo leve temos as de natureza Aeromóvel e de Selva 

que, devido o emprego, possuem um grande laço tático com os Batalhões de 

Aviação do Exército (BAvEx) situados em Taubaté (1º e 2º BAvEx) e em Manaus (4º 

BAvEx) respectivamente. Resultando assim, em constante adestramento de 

emprego com os meios aéreos da AvEx. 

A Aviação do Exército possui ainda o 3º BAvEx na cidade de Campo Grande-

MS, ali posicionado para melhor atender às operações na faixa de fronteira do 

Comando Militar do Oeste (CMO). Dessas Unidades Aéreas, apenas o 1º BAvEx e o 

3º BAvEx possuem 01 (uma) Esquadrilha de Reconhecimento e Ataque (EHRA) em 

seu organograma. 

A EHRA opera atualmente a aeronave AS-350 Esquilo nas suas versões: 

Fennec e Fennec AvEx (versão modernizada), podendo configurar a aeronave para 

missões de ataque e de reconhecimento, onde emprega a Câmera STAR SAFIRE III 

(sistema de imageamento). Seu emprego em apoio às tropas normalmente ocorre 

com o objetivo de atuar como plataforma de comando e controle e para transmissão 

de imagens. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Devido à recente criação do Manual de Campanha da Aviação do Exército é 

de se esperar que os demais manuais que preveem o seu emprego sofram 

atualizações, visando a adequação às capacidades e limitações ali descritas. 

Levando-se em consideração a grande mobilidade dos meios aéreos, o apoio 

da EHRA ocorre em diversões rincões do país, muitas vezes em apoio à OM que 

não possui adestramento para emprego junto à Aviação do Exército previsto nos 

Programas-Padrão de Instrução Básica (PPB), de Qualificação (PPQ) e da 

Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP) e no Plano de 

Instrução Militar (PIM/COTer).  
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A fim de, dirimir dificuldades e assessorar o planejamento de Estado-Maior 

(EM), normalmente é designado um Oficial de Ligação da AvEx para o apoio no 

Centro de Operações/Posto de Comando da Operação que a AvEx participa, porém 

durante as operações o comandante da aeronave HA-1 recebe missões aéreas 

específicas em proveito de subunidade (SU) e unidade (U). Para essas missões a 

Força de Superfície (F Spf) designa um Oficial para ser o Oficial de Ligação (O Lig) 

com a tropa em solo, normalmente um Capitão ou Tenente, como objetivo de ir a 

bordo da aeronave e otimizar o seu emprego através da identificação e transmissão 

de informações importantes para a tropa em solo. 

 

2.7.2 O Elm Lig Av Ex/O Lig Av Ex é responsável pelas seguintes 
atribuições: 
a) assessorar o Cmt da F Sup quanto ao emprego dos meios aéreos da Av 
Ex, podendo prestar assessoria especializada quanto ao emprego de outros 
meios aéreos; 
b) exercer a supervisão das operações da Av Ex no âmbito da força; 
c) integrar a Célula Funcional de Movimento e Manobra e participar das 
demais Células, conforme a necessidade; 
d) atuar na coordenação e controle do espaço aéreo, em ligação com a 
Força Aérea Componente (FAC) ou com o órgão da Força Aérea (F Ae) 
encarregado dessa atividade, no TO/A Op; 
e) agilizar as ligações de Estado-Maior com as U Ae subordinadas; 
f) participar das reuniões de seleção e priorização de alvos; e 
g) outras atribuições inerentes ao emprego da Av Ex, no contexto da 
manobra terrestre (BRASIL, 2019b, p. 2-12). 

 

O Oficial de Ligação da OM apoiada deve realizar um briefing com a 

tripulação da aeronave, abordando aspectos como: local da operação, localização 

das tropas da F Spf, localização de elementos (Elm) hostis, locais e informações de 

interesse para a tropa apoiada, dentre outras informações que sejam consideradas 

importantes para o sucesso da missão. 

Observa-se que durante missões em apoio às tropas não vocacionadas, 

existe uma dificuldade por parte dos Tenentes e Capitães não aperfeiçoados no 

entendimento das capacidades da aeronave e na execução do briefing para o voo. 

Deve-se ressaltar que a dificuldade ocorre devido à falta de familiarização e por 

terem recebido instruções apenas durante a formação na Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN). 

Atualmente, os oficiais combatentes do Exército Brasileiro (EB) recebem 

instruções teóricas e práticas sobre emprego de helicópteros durante o curso de 

formação na AMAN, mais especificamente nos exercícios desenvolvidos pela Seção 
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de Instrução Especializada (SIEsp) e na Manobra Escolar da AMAN. Tais instruções 

tem o objetivo de transmitir um conhecimento mínimo sobre o assunto, pois aqueles 

que, por ventura, vierem a servir em Organizações Militares (OM) de natureza 

Aeromóvel ou se especializar em cursos operacionais (Comandos, Forças Especiais, 

Precursor Paraquedista e Guerra na Selva) terão instruções específicas para o 

emprego com aeronaves. 

Após o período de Grandes Eventos, no qual houve um grande emprego da 

AvEx em apoio à OM de natureza variada, foram disponibilizadas as seguintes 

publicações de autoria do Comando de Operações Terrestres (COTer): A 

participação do exército na segurança dos grandes eventos (Julho de 2007- 

Setembro de 2016): o legado, e Lições Aprendidas 1/2016. Apesar da importância 

das publicações, as lições aprendidas referentes à Aviação do Exército não 

fornecem ao futuro O Lig da OM apoiada as experiências e informações necessárias 

ao seu emprego. 

Com o constante emprego da AvEx em missões de GLO e com o objetivo de 

oferecer o maior proveito do voo, tendo em vista que o custo da Hora de Voo (HV) 

do helicóptero é elevado e que a transmissão das informações obtidas em voo pode 

ser vital para o sucesso da tropa apoiada, a instrução dos oficiais combatentes pode 

ser aperfeiçoada quanto á familiarização do emprego dos meios aéreos da AvEx, em 

especial o HA-1. 

Levando-se em consideração a evolução dos manuais doutrinários, o 

emprego recorrente da AvEx em apoio à OM não vocacionadas em Op GLO e o 

término do ciclo dos Grande Eventos, este trabalho seguirá a seguinte problemática: 

O conhecimento do oficial combatente, não aperfeiçoado e de OM não vocacionada, 

é suficiente para empregar, na função de Oficial de Ligação com a tropa de solo, a 

aeronave HA-1 (Fennec) em Operações de Garantia da Lei e da Ordem de maneira 

satisfatória? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de apresentar as possibilidades de emprego da aeronave HA-1 em 

apoio às tropas não vocacionadas, no contexto das Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem, o presente estudo pretende analisar as dificuldades relatadas pelas 

tripulações da aeronave HA-1 e pelos oficiais não aperfeiçoados que atuaram como 
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O Lig embarcado, para que ao final seja possível identificar oportunidades de 

melhoria na capacitação dos oficiais que irão atuar como O Lig embarcado. 

Para que o objetivo geral de estudo seja atingido, foram elencados os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar as dificuldades encontradas pelos Tenentes e Capitães não 

aperfeiçoados de carreira combatentes no emprego da aeronave HA-1 em proveito 

de sua OM/fração em Op GLO; 

b) Identificar as dificuldades encontradas pelas tripulações no entendimento e 

execução de missão aérea com o O Lig da F Spf embarcado; 

c) Identificar as possibilidades da Esquadrilha de Helicópteros de 

Reconhecimento e Ataque em Op GLO; 

d) Identificar as instruções relativas ao emprego de helicópteros e seus 

objetivos no PLADIS da AMAN, e no Programa-Padrão de Instrução de Capacitação 

Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP); e 

e) Propor um Check List para o briefing a ser realizado pelo elemento da F 

Spf para execução de voo com as tripulações de HA-1 em Op GLO. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Entre as missões constitucionais das Forças Armadas, a missão de Garantia 

da Lei e da Ordem tem sido empregada com grande constância no século XXI. 

Segundo levantamento da Chefia de Operações Conjuntas, subordinada ao 

Ministério da Defesa, no período de (1992-2020), as FA foram empregas em 140 

Ações de Garantia da Lei e da Ordem (Tabela 1), nas quais o Exército Brasileiro foi 

empregado em 107 oportunidades (Tabela 2). 

 

TABELA 1 – Distribuição das Operações de GLO 1992 – 2020 
(continua) 

ANO QUANTIDADE 
1992 2 
1993 0 
1994 3 
1995 0 
1996 5 
1997 6 
1998 6 
1999 8 
2000 11 

           Fonte: BRASIL (2020) 
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TABELA 1 – Distribuição das Operações de GLO 1992 – 2020 
(conclusão) 

 

ANO QUANTIDADE 
2001 9 
2002 2 
2003 3 
2004 9 
2005 6 
2006 7 
2007 6 
2008 1 
2009 2 
2010 5 
2011 9 
2012 6 
2013 3 
2014 8 
2015 2 
2016 4 
2017 8 
2018 5 
2019 3 
2020 1 

TOTAL 140 
        Fonte: BRASIL (2020) 

 

TABELA 2 – Análise das Operações – Histórico de Operações de GLO 1992-2020 

GLO 

TIPO \ LISTA MD MB EB 
Violência Urbana  24 5 21 
Greve da PM  18 4 23 
Eventos  32 11 27 
GVA  19 7 12 
Outros  3 0 24 
TOTAL  96 27 107 

NÃO GLO 

Apoio Logístico  1 8 18 
CSA  0 0 9 
Faixa de Fronteira  0 0 28 
Prontidão  1 0 3 
Exercício  0 0 2 
Prorrogação  0 4 8 
Mandado Judicial  0 0 3 
Repetição  0 7 5 
TOTAL  2 19 76 

TOTAL  TOTAL GERAL  98 46 183 
 Fonte: BRASIL (2020) 

 

Considerada a aeronave (Anv) mais apta a desempenhar a função de combate 

Comando e Controle na AvEx, a Anv HA-1 tem sido amplamente empregada em 

Operações de GLO. Faz-se necessário ressaltar os valores da hora de voo dessa 

aeronave, que mesmo sendo mais baixo em relação às outras aeronaves da AvEx, 
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tem um custo considerado elevado (Tabela 3), o que reforça em importância o seu 

emprego judicioso. 

 

TABELA 3 – Valor HDV para 2019 

Aeronave Valor Int US$ Valor Ext US$ 

HA-1 Fennec 1.470,80 1.790,15 

HM-1 Pantera 3.330,10 3.996,10 

HM-2 Black Hawk 5.980,40 6.120,62 

HM-3 Cougar 4.675,33 5.610,10 

HM-4 Jaguar 1.269,29 12.216,00 

                    Fonte: DIEx nº 126-SPIC/DMAvEx, 9 abr 19 

 

Portanto, é fundamental que os oficiais combatentes, mesmo no nível SU e 

pelotão (Pel), saibam empregar corretamente essa plataforma. Soma-se aos fatos o 

período histórico atual em que a economia e sociedade brasileira clamam pela 

austeridade com os gastos públicos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos propostos o trabalho foi desenvolvido através de uma 

revisão literária, no qual foram levantadas possibilidades de emprego de 

helicópteros em Op GLO, especificamente a aeronave HA-1 quando em apoio à 

tropa em solo. Foram revisados o Plano de Disciplinas (PLADIS) da AMAN e o 

Programa-Padrão de Instrução de Capacitação Técnica e Tática do Efetivo 

Profissional, a fim de, verificar quais os objetivos específicos são abordados e 

posteriormente foram comparados com as dificuldades e experiências, relatadas em 

questionários e entrevistas, encontradas por tripulações e oficiais que participaram 

de Op GLO no período estudado. 

Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental em publicações, artigos 

científicos e manuais de países estrangeiros, com o intuito de se verificar melhores 

práticas e compará-las com o modo que se realiza no Exército Brasileiro. 

Em uma segunda fase, foram realizados questionários com tripulações de 

HA-1 da Aviação do Exército que participaram de Op GLO entre setembro de 2016 e 

março de 2020. O período pós Grandes Eventos foi utilizado como marco temporal 
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porque acredita-se que após a intensa participação do Exército Brasileiro, nesses 

eventos, houve um ganho de adestramento no emprego em Op GLO e no emprego 

combinado Aviação do Exército – OM apoiadas. Além disso, foram realizados 

questionários com oficiais das turmas de AMAN de 2007 a 2019, que tenham 

participado em Op GLO empregando a aeronave HA-1.  

Em um terceiro momento, foram realizadas entrevistas com instrutores da 

SIEsp da AMAN, do Estágio de Operações Aeromóveis (CIAvEx), do Centro de 

Instrução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (CIOU) e com pilotos da 

Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque do 1º BAvEx, afim de 

confrontar as informações colhidas anteriormente e expor o modelo de briefing 

proposto. 

Por fim, foi realizada a análise e argumentação dos dados obtidos. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com o objetivo de melhor explorar as experiências e dificuldades 

encontradas, o presente projeto delimitou a pesquisa nas Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem, em que o Exército Brasileiro esteve presente, ocorridas entre 

setembro de 2016 e março de 2020. O período foi escolhido por ocorrer após vários 

anos em que a Força Terrestre esteve voltada para GLO em Grandes Eventos, 

como Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016. Além disso, os conhecimentos 

adquiridos pelo EB nesse período de Grandes Eventos foram compilados na 

publicação: A participação do exército na segurança dos grandes eventos (Julho de 

2007- Setembro de 2016): o legado, 2018.  

 

No Brasil, os Grandes Eventos passaram a ter essa denominação oficial a 
partir da publicação do Decreto nº 7.538, de 1º de agosto de 2011, que 
instituiu a Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes Eventos 
(SESGE). [...] 
Posteriormente, o Decreto nº 7.682, de 28 de fevereiro de 2012, deu a 
seguinte redação ao §1º do Art 5º do decreto citado no parágrafo anterior:  

Art 5º. 
§1º Para os fins do disposto neste Decreto, consideram-se 

grandes eventos: 
- a Jornada Mundial da Juventude de 2013; 
- a Copa das Confederações FIFA de 2013; 
- a Copa do Mundo FIFA de 2014; 
- os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; e 
- outros eventos designados pelo Presidente da República (BRASIL, 

2018c, grifo nosso). 
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Ainda, conforme levantamento da Chefia de Operações Conjuntas, do MD, no 

pós-grande eventos tivemos 19 operações de GLO entre outubro de 2016 e março 

de 2020. Cabe salientar que a EHRA foi empregada em 9 destas operações, Op 

PERNAMBUCO, Op POTIGUAR II, Op CAPIXABA, Op CARIOCA, Op ESPLANADA, 

Op RIO DE JANEIRO, Op POTIGUAR III, Op SÃO CRISTOVÃO e Op BRICS 2019, 

e na maioria destas ocorreu o voo com O Lig da tropa em solo, ou seja, o emprego 

da EHRA em apoio à Op GLO tem sido uma constante.  

 

TABELA 4 – Operações de GLO OUT/2016 – MAR/2020 
(continua) 

OPERAÇÃO OBJETIVO 
Op ELEIÇÕES em Natal/RN (out/16-nov/16) Garantir o pleito eleitoral 

Op PERNAMBUCO em Recife/PE (dez/16-dez/16) Contribuir para a segurança pública no Estado 
de Pernambuco (greve da Polícia Militar) 

Op VARREDURA em todo o Território Nacional 
(jan/17-jan/18) 

Contribuir para a realização de inspeções em 
presídios 

Op POTIGUAR II em Natal/RN (jan/17-jan/17) Preservar a ordem pública e a incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, na região 
metropolitana do município 

Op CAPIXABA no Estado do Espírito Santo 
(fev/17-mar/17) 

Contribuir para a segurança pública no Estado 
do Espírito Santo (greve da Polícia Militar) 

Op CARIOCA no Estado do Rio de Janeiro (fev/17-
fev/17) 

Contribuir para a preservação da ordem 
pública, da incolumidade das Pessoas e do 
patrimônio, na região metropolitana do 
município do Rio de Janeiro-RJ 

Op ESPLANADA em Brasília/DF (mai/17-mai/17) Garantir a integridade patrimonial das 
instalações dos Ministérios e de outros órgãos 
públicos, na Esplanada dos Ministérios 

Op RIO DE JANEIRO no Estado do Rio de Janeiro 
(jul/17-dez/18) 

Contribuir para a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, no Estado do Rio de Janeiro, em 
apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública, 
fase Rio de Janeiro-RJ 

Op ELEIÇÕES SUPLEMENTARES no Estado de 
Amazonas (ago/17-ago/17) 

Garantia da Votação e Apuração nas Eleições 
Suplementares do Estado do Amazonas 

Op POTIGUAR III na Região Metropolitana de 
Natal e sede do município de Mossoró (dez/17-

jan/18) 

Contribuir para a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio 

Op SÃO CRISTÓVÃO em todo o Território 
Nacional (mai/18-jun/18) 

Contribuir para a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio 

Op ELEIÇÕES SUPLEMENTARES no Estado do 
Tocantins (jun/18-jun/18) 

Garantia da Votação e Apuração nas Eleições 
Suplementares do Estado do Tocantins 

Op TUCUXI na faixa de fronteira Norte e Leste e 
Rodovias Federais do Estado de RORAIMA 

(ago/18-set/18) 

Contribuir para a maior eficiência e segurança 
das atividades dos órgãos federais 

Op ELEIÇÕES 2018 em todo o Território Nacional 
(out/18-out/18) 

Garantir o pleito eleitoral 

Op TUCUXI II no Estado de Roraima (out/18-
mar/19) 

Contribuir para a proteção das instalações e 
das atividades relacionadas ao acolhimento de 
refugiados 

 Fonte: BRASIL (2020) 
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TABELA 4 – Operações de GLO OUT/2016 – MAR/2020 
(conclusão) 

OPERAÇÃO OBJETIVO 
Op TRANCA FORTE no Estado do Rio Grande do 

Norte e Estado de Roraima (fev/19-mar/19) 
Proteção do perímetro de segurança das 
penitenciárias federais em Mossoró e em Porto 
Velho 

Op VERDE BRASIL nas áreas de fronteira, terras 
indígenas e unidades federais de conservação 

ambiental da área compreendida pela Amazônia 
Legal dos Estados de Roraima, Rondônia, Pará, 

Tocantins, Acre, Mato Grosso, Amazonas, Amapá 
e Maranhão (ago/19-out/19) 

Realização de ações preventivas e repressivas 
contra delitos ambientais, e na execução de 
atribuições subsidiárias, mormente no 
levantamento e no combate a focos de incêndio 

Op BRICS 2019 no Distrito Federal (nov/19-
nov/19) 

Segurança dos Chefes de Estado ou de 
Governo que participaram da XI Cúpula do 
BRICS e de suas delegações 

Op CÉRBERO no Distrito Federal (fev/20-mai/20) Proteção do perímetro externo da penitenciária 
federal em Brasília, Distrito Federal 

 Fonte: BRASIL (2020) 

 

 Quanto as possibilidades de emprego da EHRA em Op GLO, o Manual de 

Campanha: A Aviação do Exército nas Operações (2019) traz as possibilidades da 

AvEx para as Operações de Cooperação e Coordenação com Agências sem 

especificar as capacidades de cada tipo de Esquadrilha.  

 

3.4.2.2 Nessas operações, a F Av ou FT Amv são empregadas, 
normalmente, executando as seguintes missões: 
a) Observação aérea, para o controle de vias de circulação geral, 
monitoramento de instalações de infraestrutura crítica, levantamento de 
atividades criminosas e identificação de situações de vandalismo, desordem 
ou tumultos; 
b) Transporte aeromóvel, deslocando tropas especializadas para locais 
específicos de emprego e evacuação de pessoal e/ou material; 
c) Comando e controle, com o emprego da aeronave como PC Aéreo ou 
para a geração e a transmissão de imagens, em tempo real, para o CCOp; 
d) Guerra eletrônica, particularmente explorando as MAGE em 
complemento às operações de inteligência; 
e) Transporte aéreo logístico, executando o deslocamento de material e 
pessoal em proveito da F Spf e das demais agências; 
f) Evacuação aeromédica ou transporte de feridos, no resgate e na 
condução de pessoal ferido para os postos de apoio de saúde e/ou 
hospitais;  
g) Apoio de fogo de aviação, realizando o apoio de fogo restrito às regras de 
engajamento da operação; 
h) Reconhecimento aeromóvel, para o levantamento de dados na área de 
operações e realização de varreduras em zonas de interesse; e 
i) Segurança, realizando a escolta de comboios e de autoridades (BRASIL, 
2019b, p 3-15, grifo nosso). 
 

 Essas capacidades se complementam com as do Manual de Campanha: 

Operação de Garantia da Lei e da Ordem (2018) que traz de forma mais específica 

as possibilidades de emprego para as Op GLO, também sem especificar as 

possibilidades de emprego dentro do tipo de esquadrilha de helicópteros. 
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6.6.2 A Aviação do Exército pode: 
a) alcançar objetivos em profundidade ou em regiões de difícil acesso; 
b) executar tarefas de IRVA, complementando e aumentando a capacidade 
de atuação das unidades; 
c) ampliar a mobilidade das unidades de combate e apoio ao combate, 
particularmente das unidades de infantaria, posicionando-as no terreno de 
modo a explorar com efetividade as oportunidades surgidas no curso das 
operações; 
d) acelerar o ritmo das operações terrestres, permitindo que os objetivos e 
linhas no terreno sejam alcançados com maior rapidez, contando com 
informações confiáveis sobre os meios dos APOP; 
e) proporcionar proteção à tropa; 
f) atuar na coordenação e no controle das operações terrestres, como meio 
de ligação de comando, plataforma de C2 ou empregando seus meios de 
comunicações embarcados; 
g) participar e apoiar as operações de forças especiais; 
h) realizar a evacuação de feridos e evacuação aeromédica (Ev Aem);  
i) realizar o transporte aéreo logístico; 
j) atuar como plataforma para difusão de material e/ou de áudio em apoio às 
Operações Psicológicas; 
k) ser utilizado na captação de imagens; 
l) facilitar a ligação de comando; e 
m) ser utilizado como plataforma de C4IRVA e PC aéreo (BRASIL, 2018a, p 
6-5). 
 

De forma a elucidar as missões específicas que podem ser executadas por 

cada modelo de aeronave, a Tabela 5 foi organizada segundo o emprego da AvEx 

nas Op GLO ocorridas no Rio de Janeiro-RJ no período de 2017-2019. Sendo 

possível verificar que as missões relacionadas à Comando, Controle, Computação, 

Comunicações, Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos 

(C4IRVA) são realizadas pela aeronave HA-1 Fennec, enquanto que as missões de 

transporte de material/feridos/tropas são mais adequadas às aeronaves de emprego 

geral (HM-1 Pantera, HM-3 Cougar e HM-5 Jaguar). 

 

TABELA 5 - Distribuição de missões aéreas por modelo de aeronave.  

HA-1 Fennec HM-1 Pantera HM-3 Cougar/ HM-4 Jaguar 

Comando e Controle Transporte de feridos Infiltração Aeromóvel com pouso de 

assalto 

Reconhecimento Plataforma de tiro para 

caçador 

Exfiltração Aeromóvel 

Escolta aérea Transporte de tropa Transporte de feridos 

Plataforma de tiro para 

caçador 

- Transporte de tropa 

Vigilância - - 

 Fonte: Corrêa Júnior (2019, p. 21) 
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A proposta do Manual de Campanha: O Batalhão de Aviação do Exército, que 

até a presente data não foi publicado, apresentará, de forma mais explícita, as 

características da EHRA que a tornam mais apta a executar missões relacionadas à 

obtenção de informação. Tal fato reforçará o seu pendor para missões de C4IRVA. 

 

6.1.1.9 Comandantes, e respectivos estados-maiores, necessitam de 
presteza na transmissão das informações para serem precisos nas tomadas 
de decisão, nas manobras e na aplicação do correto poder de combate 
contra o inimigo. Desta forma, o meio mais rápido para a obtenção de 
informações é a EHRA. As aeronaves de reconhecimento e ataque 
possuem as seguintes vantagens em comparação com outras fontes de 
inteligência: 
a) deslocam-se rapidamente sobre terreno restritivo/impeditivo até posições 
elevadas de comandamento; 
b) utilizam sistemas avançados de observação visual; 
c) têm melhor capacidade de lidar e fazer face aos esforços de dissuasão 
do inimigo; 
d) fornecem maior velocidade e confiabilidade na avaliação da área de 
operações; 
e) são fontes ativas de inteligência. As aeronaves não somente encontram o 
inimigo, mas vão além, esclarecendo a situação e forçando o inimigo a 
revelar mais informações; e 
f) distribuem de maneira efetiva as informações àqueles comandantes com 
necessidades urgentes (BRASIL)1 

 

Realizada a pesquisa exploratória para determinar as possibilidades de 

emprego do HA-1 Fennec em Op GLO, buscou-se determinar, através do PLADIS 

da AMAN e do Programa-padrão de CTTEP, quais os assuntos relacionados ao 

emprego de aeronaves estão previstos.  

Após a análise do PLADIS dos 4 anos da SIEsp e dos cursos da AMAN, 

foram encontrados os assuntos: patrulha aeromóvel e emprego de aeronaves de asa 

rotativa (técnica aeromóvel), como sendo os únicos a tratar sobre o emprego de 

aeronaves da AvEx (Quadro 1). Além disso, cabe ressaltar que apesar da baixa 

carga horária prevista no PLADIS (2h totais) o emprego de aeronaves da AvEx é 

também objeto de cobrança durante a SIEsp do 4º ano. 

 

 
CONTEÚDOS/ASSUNTOS 

CARGA 
HORÁRIA 

 
PADRÕES DE DESEMPENHO 

D N 

6. Patrulha aeromóvel: 
a. Generalidades (definição de 
operações aeromóveis e tipos de 
operações Amv); 

01 - - Identificar as características das diversas 
aeronaves em emprego no Exército Brasileiro; 
- Elaborar um plano de carregamento e 
embarque; 

 
1 BRASIL, O Batalhão de Aviação do Exército (não publicado). 
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b. Definição de Pa Amv; 
c. Peculiaridades: no planejamento 
(Plano de Desembarque, Plano de 
Movimento Aéreo, Plano de 
Carregamento e Emb), na 
preparação e na realização. 

- Identificar os tipos de inserção por helicópteros e 
seus efeitos na tropa; 
- Executar o controle da navegação pelo azimute, 
carta e tempo; 
- Realizar o desembarque das aeronaves militares 
do Exército; 
- Utilizar uma aeronave como plataforma para 
projetar apoio de fogo em uma patrulha; 
- Realizar uma contra-emboscada quando em 
deslocamentos motorizados; e 
- Realizar o transbordo em segurança de um 
Deslocamento aeromóvel para o à pé. 

8.Emprego de aeronaves de asa 
rotativa (técnica aeromóvel) 
a. Locais de aterragem (seleção, 
balizamento e gestos) 
b. Processos de condução de 
aeronaves 
c. Fraseologia e conversação 
d. Embarque e desembarque 
e. Formas de segurança 

01 - - Selecionar corretamente um local para pouso de 
helicópteros; 
- Balizar corretamente um Local de Aterragem 
(Loc Ater); 
- Executar corretamente os gestos para o 
balizamento e os processos de condução de uma 
Anv de asa rotativa; 
- Executar uma exploração terra-avião e trazer 
uma aeronave para o ponto de resgate; 
- Realizar o embarque e o desembarque de uma 
Anv de asa rotativa; 
- Identificar as Mdd de Seg para o emprego de 
helicópteros. 

QUADRO 1 – Extrato PLADIS SIEsp 3º ano. 
Fonte: BRASIL (2015). 
 

No Programa-Padrão de Instrução de Capacitação Técnica e Tática do 

Efetivo Profissional elaborado pelo COTer em 2017, não existem menções às 

palavras-chave:  aviação, aeronave e helicóptero. 

Da pesquisa realizada em documentos e manuais estrangeiros, coube 

ressaltar o “Air Mission Planning Guidelines” constante no FM 3-06.1 dos Estados 

Unidos da América. Por tratar-se de um modelo de planejamento para missões em 

ambiente urbano, foi verificado quais os itens desse planejamento o Missiona Lig da 

tropa poderia fornecer durante a realização do briefing. 

 

1. Mission Analysis 
a. Determine restrictions and constraints. 
b. Determine number of aircraft required to accomplish mission 

(minimize, if possible). 
c. Update information before takeoff, en route, and as often as necessary 

during the mission (urban air operations can become very fluid). 
2. Conduct Risk Assessment and Management 
3. Friendly Situation 

a. Obtain current information regarding friendly forces. 
b. Analyze the concept of operations. 

4. Threat 
a. Know enemy capabilities and limitations. 
b. Review known enemy positions. 

5. Terrain Analysis 
a. Perform flight hazards assessment, physical and environmental. 
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b. Determine dominant terrain/structures. 
c. Determine surface mobility, above ground, street level, and 

subterranean. 
d. Determine degree of terrain relief and variations in building height. 

6. Weather 
a. Evaluate weather and illumination data. 
b. Evaluate enemy’s weather capabilities. 

7. Route Planning and Navigation 
a. Plan ingress, egress, and contingency routes to minimize the duration 

of flight over urban terrain. 
b. Use alternate flight routes, be unpredictable. (Urban operations tend to 

overuse routes) 
8. Terminal Area Procedures 

a. Plan terminal area actions in detail (airfields, HLZs, PZs, DZs, etc.). 
b. Determine the effects of weather (urban specific) and enemy positions. 

9. Communications 
a. Determine communications limitations between aircrew and 

ground forces. 
b. Include visual signals. 
c. Create a solid alternate communications plan. 

10. Airspace Control 
a. Know the controlling agencies and required procedures. 
b. Request additional measures as required. 

11. Rules of Engagement 
a. Ensure identification, friend, or foe (IFF) and aircraft survivability 

equipment (ASE) is working. 
b. Understand the purpose and demarcation lines for IFF and ASE. (more 

complicated in urban operations) 
12. Weapons Selection and Employment 

a. Clearly mark and confirm targets; know forbidden targets. 
b. Ensure a common reference system is used. 

13. Contingencies 
Develop plans for casualties, personnel recovery (PR) (Appendix D), 

communications, navigation, weapons, and aircraft systems2 (ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA, 2001, p. A-1, grifo nosso). 

 
2 1. Análise da Missão 

a. Determine restrições e limitações. 

b. Determine o número de aeronaves necessárias para cumprir a missão (minimizar, se possível). 

c. Atualize as informações antes da decolagem, em rota e sempre que necessário durante a missão (as 

operações aéreas urbanas podem se tornar muito fluidas). 

2. Realizar avaliação e gerenciamento de riscos 

3. Situação das Forças Amigas 

a. Obtenha informações atuais sobre forças amigas. 

b. Analise o conceito de operações. 

4. Ameaça 

a. Conheça as capacidades e limitações do inimigo. 

b. Revise as posições inimigas conhecidas. 

5. Análise de Terreno 

a. Realizar avaliação de riscos de voo, física e ambiental. 

b. Determinar terreno / estruturas dominantes. 

c. Determine a mobilidade da superfície, acima do solo, ao nível da rua e subterrânea. 

d. Determine o grau de relevo do terreno e as variações na altura do edifício. 

6. Clima 

a. Avalie dados meteorológicos e de iluminação. 

b. Avalie as capacidades meteorológicas do inimigo. 

7. Planejamento de rotas e navegação 

a. Planeje as rotas de entrada, saída e contingência para minimizar a duração do voo em terreno urbano. 

b. Use rotas de voo alternativas, seja imprevisível. (Operações urbanas tendem a abusar das rotas) 

8. Procedimentos da área terminal 
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Após a análise e levando-se em consideração o contexto de Op GLO, 

chegou-se à 5 elementos-chave para o O Lig embarcado passar para a tripulação no 

momento do briefing: 

1) Local da Operação (coordenadas e fotos); 

2) Tropas Amigas na A Op (localização); 

3) Elm Hostis (localização e armamento); 

4) Objetivos do Voo (locais e Info de interesse na A Op); e 

5) Prescrições Diversas (transmissão e gravação de imagens). 

Foram utilizadas as ideias-chave: Operação de Garantia da Lei e da Ordem, 

Operações Aeromóveis, Aviação do Exército e emprego de aeronaves, juntamente 

com seus correlatos em inglês e espanhol, na base de dados BDEx, Army 

Publishing Directorate, CEFADIGITAL, Scielo, em sítios eletrônicos de procura na 

internet, sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e espanhol. A 

busca foi complementada por manuais de campanha referentes ao tema, do EB e 

dos EUA. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

aviação de asas rotativas, emprego de aviação em operações urbanas e operações 

GLO. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de aeronaves fora da função de combate 

Comando e Controle. 

 
a. Planeje as ações da área terminal em detalhes (aeródromos, ZPH, ZP, etc.). 

b. Determine os efeitos do clima (urbano específico) e das posições inimigas. 

9. Comunicações 

a. Determine as limitações de comunicação entre a tripulação e as forças terrestres. 

b. Inclua sinais visuais. 

c. Crie um sólido plano de comunicação alternativa. 

10. Controle do espaço aéreo 

a. Conheça os órgãos de controle e os procedimentos necessários. 

b. Solicite medidas adicionais, conforme necessário. 

11. Regras de engajamento 

a. Garantir a identificação, amigo ou inimigo (IFF) e equipamento de sobrevivência da aeronave (ASE) está 

funcionando. 

b. Entenda a finalidade e as linhas de demarcação para o IFF e o ASE. (mais complicado em operações 

urbanas) 

12. Seleção e emprego de armas 

a. Marque e confirme claramente os alvos; conhecer alvos proibidos. 

b. Verifique se um sistema de referência comum é usado. 

13. Contingências 

Desenvolva planos para vítimas, recuperação de pessoal (PR) (Apêndice D), comunicações, navegação, 

armas e sistemas de aeronaves (tradução nossa). 
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2.2 COLETA DE DADOS 

 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

questionário e entrevista exploratória. 

 

2.2.1 Questionários 

 

Com a finalidade de confirmar e ampliar a percepção sobre as dificuldades 

encontradas pelo Tenente/Capitão não aperfeiçoado, quando em função de O Lig na 

aeronave HA-1 em missão de Op GLO, foram distribuídos questionários para Oficiais 

das Turmas de 2007 a 2019 da AMAN. 

Levaram-se em conta os seguintes fatores: a Turma de 2007 da AMAN 

cursou a EsAO após o período dos Grandes Eventos; não é possível determinar 

quantos oficiais já participaram em Op GLO estando em OM não vocacionada para 

emprego com aeronaves; o principal objetivo com esse grupo foi verificar se existiam 

dificuldades diferentes das já verificadas por esse autor e colher novas informações 

que pudessem corroborar para este Artigo Científico. 

Foi realizado um pré-teste com 2 capitães-alunos da EsAO que atendiam os 

pré-requisitos, sendo feitas as alterações necessárias e a consequente distribuição. 

Dos questionários distribuídos, 14 encontravam-se no universo de estudo. 

A par das informações obtidas no 1º questionário, foi confeccionado um 2º 

para o universo de Pilotos e Mecânicos de Voo que foram empregados em Op GLO 

no período pós-Grandes Eventos e que realizaram voo com O Lig da tropa apoiada, 

sendo esta uma OM sem adestramento conjunto com a AvEx. 

Levando-se em consideração a possibilidade de um mesmo piloto/mecânico 

ter participado mais de uma vez de missões que se enquadrem no objeto de estudo, 

definiu-se em 14 pilotos e 7 mecânicos a população a ser estudada. 

Os questionários, dessa 2ª etapa, foram testados por 2 pilotos que 

compunham a população de estudo e após terem sido aprovados foram distribuídos. 

Foram obtidas respostas de 15 pilotos e 8 mecânicos, 46,8% do universo de 

pilotos de HA-1 (21 no 1º BAvEx e 11 no 3º BAvEx) e 33,3% do universo de 

mecânicos de HA-1 (12 no 1º BAvEx e 12 no 2º BAvEx). Considerou-se a 

quantidade suficiente para o estudo, pois foi possível realizar apontamentos das 
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principais dificuldades e suas frequências, além de ter sido obtido o feedback dos 

mesmos. 

 

2.2.2 Entrevistas 

 

Com o objetivo de colher informações e experiências mais específicas, foram 

realizadas 8 entrevistas com diferentes especialistas. Foram selecionados 2 pilotos 

de HA-1 com grande experiência na aeronave e em Op GLO, afim de confirmar ou 

ratificar os dados colhidos pelas entrevistas com as tripulações de HA-1. Com o 

objetivo de obter informações sobre os estágios que tratam sobre Operações GLO e 

Aeromóvel foram entrevistados: militares do CIAvEx por serem os responsáveis pelo 

Estágio de Operações Aeromóveis e militares do CIOU por ministrarem diversos 

estágios voltados para as Op GLO. Além desses, foi selecionado um instrutor da 

SIEsp por possuir experiência grande experiência profissional em operações com 

emprego de aeronaves e pela importância que a SIEsp possui na formação do oficial 

combatente. 

 

NOME FUNÇÃO 

Maj Rodrigo CALHEIROS Barbosa da Cunha Piloto Instrutor de HA-1 (1ºBAvEx) 

Cap DOUGLAS Pereira de Lima Piloto Instrutor de HA-1 (1ºBAvEx) 

Maj Bruno de Almeida CÂNCIO Instrutor/S3 da SIEsp (AMAN) 

1° Sgt Luiz ADALBERTO Fernandes Monitor do Estágio de Op GLO (CIOU) 

2º Sgt Wilber WIVANS Araújo Diéle Monitor do Estágio de Op GLO (CIOU) 

Maj Gabriel Santos ALCÂNTARA 
Chefe da Seção de Emprego Geral de Busca e 
Salvamento e Instrutor do Estágio de Op Amv 
(CIAvEx) 

Cap Daniel MOREIRA de Oliveira 
Instrutor do Curso SAR e do Estágio de Op Amv 
(CIAvEx) 

1º Sgt OSVALDO Apipe de Medeiros Filho 
Monitor do Curso SAR e do Estágio de Op Amv 
(CIAvEx) 

QUADRO 2 – Relação de entrevistados. 
Fonte: O Autor. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 1º QUESTIONÁRIO (O Lig) 

 

Foi realizada a análise dos dados do 1º questionário e 14 militares foram 

selecionados para análise por terem realizado voo no HA-1 Fennec em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem.  
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Com o objetivo de ratificar a frequência com que os Tenentes e Capitães não 

aperfeiçoados recebem instruções sobre o emprego de aeronaves, pode-se concluir 

através da Pergunta Nr3 que oficiais de carreira tem recebido instrução sobre 

emprego de aeronaves principalmente na SIEsp da AMAN e com uma baixa 

frequência tiveram instruções preparatórias para missão GLO em que foi abordado o 

tema.  

 

 
GRÁFICO 1 – Pergunta 3 do 1º questionário 
Fonte: O Autor. 

 

Como forma de mensurar a qualidade do conhecimento técnico que esse 

grupo possui à cerca do emprego da Anv HA-1 verificou-se através das perguntas Nr 

6, 7, 8, 9 e 10 o modo com que foi realizado o briefing com a tripulação e suas 

dificuldades. 

 

 
GRÁFICO 2 – Pergunta 6 do 1º questionário 
Fonte: O Autor. 

13

6

7

1

5

3

1

0 2 4 6 8 10 12 14

Na AMAN (SIEsp)

Na realização de cursos

Na realização de estágios

Na OM em que servi

Em instrução preparatória para Op GLO

Na preparação para Missão de Paz

Não tive instrução

3. O Sr teve instrução sobre emprego de Anv?

Sempre
79%

Muitas Vezes
14%

Às Vezes
0%

Raramente
7%

Nunca
0%
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Salienta-se um erro comumente encontrado que é o “esquecimento” de 

transmitir informações como localização e armamento empregado pelos Elm 

hostis/agentes perturbadores da ordem pública (APOP), tal erro pode ser associado 

ao fato da pouca experiência de emprego da Anv.  

 

 

GRÁFICO 3 – Pergunta 7 do 1º questionário 
Fonte: O Autor. 

 

Através da pergunta número 8, ressaltou-se a utilização de meios eletrônicos 

como o Google Earth e outros aplicativos para realizar briefing com a tripulação. A 

utilização de dispositivos eletrônicos facilita a realização do briefing devido a 

possibilidade de se obter coordenadas geográficas, imagens satelitais e outros 

pontos de referência para o voo. Como aspecto negativo, verificou-se que alguns 

oficiais ainda possuem dúvida quanto ao tipo de coordenada utilizada pela aviação, 

essa informação é reforçada pelas respostas obtidas na pergunta Nr 10. O uso de 

coordenadas retangulares não torna a informação inútil, porém demanda um tempo 

maior para a transformação em coordenada geográfica que é o empregado por 

todos os equipamentos na aeronave e para coordenação do espaço aéreo. 

 

13

6

3 3

6

0

5 5 5 5

1

2

4

1

3

1

2

1 1

2

0

2

4

6

8

10

12

14

Local da Operação Localização das
tropas na A Op

Localização dos Elm
hostis/APOP na A

Op

Armt utilizado pelos
Elm hostis/APOP na

A Op

Locais e
informações de

interesse na A Op

7. Quais os aspectos a seguir, o Sr abordou no briefing?

Sempre Muitas Vezes Às vezes Raramente Nunca



24 

 

 

GRÁFICO 4 – Pergunta 8 do 1º questionário 
Fonte: O Autor. 
 

Na pergunta Nr 10 foram abordadas as principais dificuldades encontradas 

pelos militares na realização do briefing com a tripulação da Anv HA-1, o fato de 

muitos terem dúvidas quanto às capacidades da aeronave HA-1 deve-se ao fato das 

instruções realizadas na AMAN serem genéricas para aeronaves, ou seja, não são 

abordadas as especificidades de cada modelo de aeronave da AvEx. Quanto ao 

pouco tempo de preparação para a missão, deve ser associado ao dinamismo das 

Op e/ou a falta de planejamento e demora da transmissão de ordens ao oficial 

escalado.  

 

 

GRÁFICO 5 – Pergunta 10 do 1º questionário 
Fonte: O Autor. 
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Apesar de todas as dificuldades encontradas, os oficiais que participaram 

deste 1º questionário julgaram seu rendimento no briefing majoritariamente (muitas 

vezes) satisfatório, conforme pergunta Nr 9. 

 

 
Gráfico 6 – Pergunta 9 do 1º questionário 
Fonte: O Autor. 

 

Na realização do voo a maioria dos oficiais acredita que se fez entender com 

relativa tranquilidade, conforme gráfico da pergunta Nr 11. 

 

 
GRÁFICO 7 – Pergunta 11 do 1º questionário 
Fonte: O Autor. 

  

 Entre as dificuldades encontradas na pergunta Nr 12, ressalta-se a dificuldade 

de manter/realizar contato com a tropa em solo. Esse ponto deve ser ressaltado, 

pois a dificuldade na transmissão das informações obtidas por esse O Lig em voo 

Sempre
21%

Muitas vezes
50%

Às vezes
29%

Raramente
0%

Nunca
0%

9. O Sr acredita que conseguiu realizar o briefing, com a tripulação, de
maneira satisfatória?

Sempre
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Muitas vezes
50%

Às vezes
29%

Raramente
0%

Nunca
0%

11. O Sr conseguiu se fazer entender, pela tripulaçao da aeronave, durante o
voo?
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poderá ser vital no transcorrer da operação. Associa-se esse resultado à falta de 

familiarização à atividade de voo e a consequente falta de planejamento no emprego 

do meio de comunicações, deve-se operar um rádio que tenha capacidade de 

alcance conforme o perfil de voo da Anv na missão (altura e velocidade que a Anv 

desempenha na missão). Além disso, a aeronave possui rádios capazes de realizar 

o enlace com a tropa de solo, mas para isso ocorrer o O Lig deve informar no 

briefing o material e faixa de frequência em que a tropa está operando. 

 

 
GRÁFICO 8 – Pergunta 12 do 1º questionário 
Fonte: O Autor. 

 

Por fim, o grupo estudado nesse 1º questionário chegou à conclusão na 

pergunta Nr 14, em sua maioria (71%), que o ideal seria ter mais instruções sobre o 

emprego da aeronave HA-1. 
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GRÁFICO 9 – Pergunta 14 do 1º questionário 
Fonte: O Autor. 
 

3.2 2º QUESTIONÁRIO (TRIPULAÇÕES) 

 

O 2º questionário foi respondido por 37 militares da Aviação do Exército, 

sendo 15 pilotos e 8 mecânicos de voo, que se enquadraram nos critérios definidos 

anteriormente.  

As perguntas de Nr 4 a 9 foram relacionadas aos aspectos ligados ao Briefing 

da missão. Observa-se nas respostas à pergunta Nr 4 que a maioria dos briefings 

tem ocorrido e sido informado o local da Op, esta informação tem grande 

importância para a tripulação que deve coordenar o seu voo com o Controle de 

Tráfego Aéreo da região, planejar o seu deslocamento e perfil de voo adequado. 

 

 
GRÁFICO 10 – Pergunta 4 do 2º questionário 
Fonte: O Autor. 
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4. Na(s) missão(ões) que o Sr participou, o O Lig realizou um Briefing com a 
tripulação antes do voo e informou corretamente o local da Operação?
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 A informação da localização das tropas da Força de Superfície auxilia a 

tripulação na identificação das mesmas durante o voo, podendo facilitar o eventual 

proveito em favor de outras tropas. Pelo gráfico da pergunta Nr 5, pode-se afirmar 

que essa informação tem siso fornecida para a tripulação na maioria das vezes. 

 

 
GRÁFICO 11 – Pergunta 5 do 2º questionário. 
Fonte: O Autor. 

 

 Uma das principais dificuldades encontradas na execução do briefing é a 

falha na transmissão de informações sobre a localização e armamento dos Elm 

hostis/APOP na A Op, conforme gráficos das perguntas Nr 6 e 7. A localização 

desses Elm e a informação sobre o tipo de armamento utilizado por esses é fator 

essencial para a elevação da consciência situacional de todos os envolvidos no voo 

e a adoção de medidas passivas como perfil de voo, escolha da rota e disciplina de 

luzes. 
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5. Na(s) missão(ões) que o Sr participou, o O Lig informou durante o 
Briefing a localização das tropas da Força de Superfície na Área de 
Operações?
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GRÁFICO 12 – Pergunta 6 do 2º questionário 
Fonte: O Autor. 

 

 
GRÁFICO 13 – Pergunta 7 do 2º questionário. 
Fonte: O Autor. 

 

 A pergunta Nr 8 tratou de verificar se locais e informações de interesse da 

tropa apoiada tem sido informados durante o Briefing. Todo o voo realizado nas Op 

GLO possui objetos de interesse, podendo não ser o objetivo principal. O fato do O 

Lig que irá embarcado na Anv apresentar já no Briefing essa informação, facilitará a 

execução do voo, pois a tripulação buscará auxiliar para que além do objetivo 

principal outros objetivos sejam atingidos da melhor forma possível.  
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GRÁFICO 14 – Pergunta 8 do 2º questionário 
Fonte: O Autor. 
 

A fim de captar outras informações relativas à execução do Briefing a 

Pergunta Nr 9 foi aberta para outras considerações sobre o assunto, se 

destacando as seguintes respostas: 

 

Por vezes o O Lig é escalado para o voo como recompensa, e não de maneira funcional. Tal fato 
acarreta que o O Lig pode não estar ambientado da melhor maneira possível com a manobra. 
Outro fator a ser abordado é que raras vezes a ameaça (APOP, OrCrim etc.) é estudada de 
maneira adequada. Dessa forma, a tripulação decola para a missão tendo informações pouco 
precisas das ameaças. 

Algumas vezes não havia nem briefing. 

Geralmente os briefings com os O Lig são rápidos e rasos, sem muitos detalhes da operação. 

Por vezes o O Lig, "escalado" para o voo, encarava o voo como prêmio e aparentava ter baixa 
consciência situacional em relação à Operação 

QUADRO 3 – Pergunta 9 do 2º Questionário. 
Fonte: O Autor. 

 

Essas respostas refletem a falta de preparo das OM apoiadas, em algumas 

operações, que acabam por não utilizar corretamente o meio nobre que é a 

Aviação do Exército. 

Na pergunta Nr 10 buscou-se verificar a atuação do O Lig durante o voo no 

tocante a fazer-se entender, pode-se considerar satisfatório principalmente pela 

baixa experiência do O Lig em operar os equipamentos rádio da aeronave e na 

navegação aérea.   
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8. Na(s) missão(ões) que o Sr participou, o O Lig informou, durante o Briefing, 
locais e informações de interesse da tropa apoiada na Área de Operações?
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GRÁFICO 15 – Pergunta 10 do 2º questionário 
Fonte: O Autor. 
 

 Fruto de todas as dificuldades relatadas anteriormente, o gráfico da pergunta 

Nr 11 ratifica a ideia de que a tripulação e a aeronave HA-1 Fennec não é 

empregada no máximo de proveito.   

 

 
GRÁFICO 16 – Pergunta 11 do 2º questionário 
Fonte: O Autor. 
 

 Por fim, o 2º questionário em sua pergunta Nr 12 recebeu algumas 

observações sobre o assunto: 

 

Quando a missão é genérica, o apoio é menos eficiente. A AvEx possui excelentes condições 
de prestar o apoio, desde que a missão seja clara e bem definida. Assim sendo, no caso de 
uma missão de C2, que é uma das mais recorrentes, é imprescindível que a tripulação saiba 
exatamente qual a manobra da tropa apoiada, quais os itinerários a serem empregados; quais 
os meios e o efetivo em solo; quais as possíveis ameaças e sua localização. O O Lig deve estar 
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muito bem familiarizado com todas as circunstâncias acima e deve ter condições de manter 
contato com a tropa em solo, evitando o retardo das informações serem enviadas para a tropa 
somente depois de passadas por um centro de operações. Tanto o centro de operações quanto 
a ponta da linha devem ter condições de comunicar -se com a aeronave. 
É notório a dificuldade que os O Lig de tropas não vocacionadas apresentam para cumprir a 
missões aéreas estando embarcado na aeronave. Dificuldade de navegação e fraseologia são 
as principais. 
A presença do O Lig embarcado na Anv principalmente nas Op com o SOA é de extrema 
importância, no entanto o militar deve estar preparado e ambientado com a missão que a tropa 
de superfície esteja executando. Em sua preparação ele deve fazer um estudo detalhado do 
terreno e das posições que a tropa estará para facilitar o trabalho durante o voo. A presença 
dele ajuda bastante o trabalho do operador aéreo do SOA, por exemplo. Esse elemento 
embarcado também ajuda a diminuir a carga de trabalho do Cmt da Anv, já que o Cmt precisa 
estar em Ctt durante todo o voo com os órgãos de controle do espaço aéreo. 
Das missões de GLO com emprego do SOA das quais participei, conclui que os O Lig que 
conheciam o terreno pessoalmente junto a tropa de solo tinham um desempenho excepcional na 
execução de sua função a bordo do Fennec, quanto os que não, demonstravam muita 
dificuldade. 
Os voos teriam um maior aproveitamento para a tropa, caso os oficiais envolvidos tivessem uma 
instrução preparatória de nivelamento. Podendo ser realizada pela própria unidade com o apoio 
dos novos manuais da AvEx uma instrução de quadros 

QUADRO 4 – Pergunta 12 do 2º Questionário. 
Fonte: O Autor. 

  

Pode-se concluir, dessas observações, que as tripulações têm consciência de 

seu papel e importância nas Op GLO e que a falta de um conhecimento prévio e 

uma melhor preparação por parte do oficial escalado para executar o voo como O 

Lig tem afetado de maneira negativa o resultado da missão. Ainda, que a cultura 

organizacional em algumas OM é de que o voo de helicóptero é uma missão 

prêmio/passeio, demonstrando a importância de um correto assessoramento por 

parte do O Lig AvEx junto ao EM da OM apoiada com o objetivo de mudar essa 

ideia. 
 

3.3 ENTREVISTAS  

 

Após terem sido colhidos os resultados dos questionários, deu-se início à uma 

sequência de entrevistas. A 1ª série de entrevistas contemplou o 1º Sgt Adalberto e 

o 2º Sgt Wivians do CIOU, e o Maj Alcântara, o Cap Moreira e o 1º Sgt Olvaldo do 

CIAvEx, tendo sido realizadas as mesmas perguntas para ambos.  

Foram questionados os instrutores e monitores se os instruendos aprendem 

a empregar as aeronaves da AvEx em Op GLO, sendo informado que no CIAvEx 

não aprendem e que no CIOU aprendem apenas noções básicas. Importante 

salientar, conforme o Cap Moreira (2020), que “o estágio de operações aeromóveis 

visa principalmente as operações convencionais e um pequeno conhecimento 
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sobre as diversas atividades que a aviação realiza, não possuindo nenhum modelo 

voltado para as operações de GLO”. 

Tanto o estágio de geral operações de garantia da lei e da ordem (EGGLO) 

como o estágio de operações aeromóveis para oficiais (OAM) não preparam os 

instruendos para atuar com a Aviação do Exército em Op GLO. Portanto, não 

recebem algumas instruções que seriam importantes nesse contexto, como a 

orientação da aeronave. No OAM e no EGGLO é ensinado a acompanhar a 

navegação da aeronave através de carta terreno. 

Quanto à comunicação interna da aeronave, é ensinado no EGGLO a 

realizar de forma clara e precisa, segundo o 2º Sgt Wivians (2020). Enquanto que 

no OAM é ensinada somente a fraseologia na hora de passar informações para o 

pouso, conforme Cap Moreira (2020). 

Para os instrutores/monitores dos dois Centros, o instruendo conseguirá 

realizar um Briefing satisfatório com a tripulação da aeronave HA-1 ao final do 

estágio. Quanto a conduzir um voo, expressando-se e orientando a tripulação em 

uma Op, o monitor do EGGLO 2º Sgt Wivians (2020) acredita que “através dos 

conhecimentos adquiridos, o instruendo é capaz de orientar-se e transmitir as 

informações a equipe presente, valendo-se também das vivências profissionais 

individuais” e o instrutor do OAM Maj Alcântara (2020) afirma que “sim, porém não 

com tanta destreza”. 

Com o objetivo de otimizar o atual desempenho dos O Lig, quando 

embarcado na Anv HA-1, em Op GLO o 1º Sgt Adalberto (2020) e o Maj Alcântara 

(2020) afirmam que uma solução seria “aumentar a carga horária de instruções” 

dos estágios, para o 2º Sgt Wivian (2020) o ideal seria realizar “intercâmbio com 

operadores da área”, ou seja, aproximar a AvEx com o CIOU. Importante frisar 

que, atualmente, não é realizado apoio ao EGGLO por aeronave HA-1. 

Em suas considerações finais o 1º Sgt Adalberto (2020) afirma que “para 

melhorar a performance da instrução, a carga horária sobre o assunto deveria ser 

aumentada e na mesma linha de raciocínio, execução de capacitações no CAvEx 

e a disponibilidade de aeronaves para o conhecimento e prática com o material”, 

sendo reforçado pelo 2º Sgt Wivian (2020) que acredita que “a introdução desta 

gama de conhecimentos junto aos instruendos, expandirá as capacidades da 

Força Terrestre quanto a esta linha de conhecimentos, elevando o números de 

aptos a operar neste tipo de atividades” 
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Os dois estágios possuem objetivos distintos, enquanto que o OAM está 

voltado para as Operações Aeromóveis nas Operações Ofensivas e Defensivas, o 

EGGLO especializou-se dentro das Operações de Cooperação e Coordenação 

com Agências (OCCA). O CIOU tem, portanto, uma maior aderência ao tema: 

Emprego da Anv HA-1 em Op GLO, devendo, como os monitores afirmaram, 

buscar um maior apoio e intercâmbio com a AvEx. 

O segundo ciclo de entrevistas teve o Maj Câncio, Instrutor e S/3 da SIEsp da 

AMAN. 

Segundo o Maj Câncio (2020) o cadete da AMAN recebe instruções para o 

emprego de aeronaves de asa rotativa, sendo cobrado dele esse conhecimento nos 

estágios do 3º e 4º ano da AMAN, porém não lhe é ensinado a empregá-las no 

contexto das OCCA (Op GLO). 

Sobre a possibilidade do Aspirante a oficial formado na AMAN ser 

empregado como O Lig, embarcado na aeronave HA-1, em Op GLO de maneira 

satisfatória, o Maj Câncio (2020) acredita que não será possível e que uma forma 

de dirimir as dificuldades existentes seria através das instruções de CTTEP e em 

suas considerações finais afirma que “a carga horária durante a formação do 

oficial é reduzida, devendo essa lacuna ser preenchida nas OM antes do emprego 

em missão real”. 

Encerrando as entrevistas, foram entrevistados o Maj Calheiros e o Cap 

Douglas ambos do 1º BAvEx e com experiência em Op GLO. O Maj Calheiros possui 

cerca de 1350 HV na Anv HA-1 e foi empregado em cerca de 10 missões de GLO 

após os Jogos Olímpicos Rio 2016. O Cap Douglas tem cerca de 1200 HV na Anv 

HA-1 e participou de 6 missões de GLO, sendo 1 após as Olimpíadas de 2016. 

 Questionados sobre as dificuldades observadas no O Lig da tropa não 

vocacionada foi observado pelo Maj Calheiros (2020) que “esses O Lig tem 

dificuldades na orientação/navegação aérea. Por vezes não possuíam nem rádio 

de comunicação para falar com sua tropa ou não tinham fone acoplado ao rádio o 

que inviabilizava a comunicação com a tropa” e o Cap Douglas (2020) apontou 

que a observou principalmente “dificuldade para navegação e fraseologia”. Essas 

observações ocorrem devido à baixa experiência desses militares, o que reforça 

mais uma vez a necessidade de instruções preparatórias para a operação. 

O oficial não aperfeiçoado quando é escalado para ser empregado como O 

Lig da tropa em solo, junto à aeronave HA-1, possui como principal fonte de 
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consulta a Caderneta Operacional da SIEsp/AMAN. A caderneta apresenta um 

modelo de briefing para as Op Amv (imagem 1 e 2), tanto o Maj Calheiros como o 

Cap Douglas acreditam que deveria existir na caderneta um modelo de Briefing 

direcionado para Op GLO. 

 

  

IMAGEM 1 – “Briefing com a tripulação” 
Fonte: Brasil (2013, p. 118) 
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IMAGEM 2 – “Briefing com a tripulação” 
Fonte: Brasil (2013, p. 119) 
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IMAGEM 3 – “Briefing com a tripulação” 
Fonte: Brasil (2013, p. 120) 

 

Foi apresentado aos 2 pilotos um modelo de Briefing (imagem 3) mais 
sucinto e direcionado às Op GLO, sendo julgado por ambos com adequado para 
uma possível missão. 
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IMAGEM 4 – Proposta de modelo de Briefing com a tripulação em Op GLO 
Fonte: O Autor. 
 

Como o intuito de dirimir as atuais deficiências do O Lig, de OM não 

vocacionadas, foi apontada pelos 2 pilotos como solução a execução de instruções 

a serem ministradas nas OM através da CTTEP, pois segundo Maj Calheiros 

(2020) “são de extrema importância para a preparação dos O Lig”. 

O Maj Calheiros (2020) ainda apontou que a execução de um ensaio antes 

do voo pode auxiliar no desempenho desse O Lig e fez uma importante ressalva 

para a segurança de voo: 

  

O embarque de pessoal não preparado para a função de O Lig 
embarcado ocasiona a sobrecarga da tripulação, pois estes passam a se 
preocupar em orientar o OLIG, deixando alguma outra atribuição (fonia, 
observação de possíveis APOP, monitoramento do espaço aéreo) em 
segundo plano (Maj CALHEIROS, 2020). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto ao problema e objetivos propostos pelo presente trabalho, conclui-se 

que este artigo científico atingiu o seu propósito. Partindo de um levantamento de 

dados, através da revisão bibliográfica sobre o assunto, chegou-se às seguintes 

conclusões: 

a) A aviação do exército possui as suas possibilidades de emprego 

previstas para as Op GLO no manual EB70-MC-10.204, contudo as possibilidades 

específicas da aeronave HA-1 Fennec não estão expostas de forma explícita. Tal 

fato, pode prejudicar a avaliação das capacidades de emprego da aeronave por 

parte de um não-especialista em aviação; 

b) As instruções relativas ao emprego de aeronaves da AvEx estão 

previstas apenas no PLADIS da SIEsp do 3º ano, ou seja, após a sua formação o 
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oficial combatente não receberá novas instruções ou fará revisões sobre o assunto, 

pois não há a previsão dessas no Programa-Padrão de CTTEP; 

c) Por meio dos questionários e entrevistas chegou-se à conclusão que o 

conhecimento à cerca do emprego da aeronave HA-1 Fennec em Op GLO é 

deficiente por parte dos tenentes e capitães não aperfeiçoados devido à baixa carga 

horária de instruções do gênero na SIEsp; e 

d) Os estágios ministrados pelo CIAvEx e pelo CIOU atualmente não 

ministram instruções voltadas para o emprego do HA-1 em Op GLO. Além disso a 

Caderneta da SIEsp não atende as necessidades das Op GLO, o ideal seria que 

houvesse um modelo próprio para as operações deste tipo. 

 Diante desses fatos, chega-se à conclusão que o conhecimento do oficial 

combatente, não aperfeiçoado e de OM não vocacionada, não é suficiente para 

empregar, na função de Oficial de Ligação com a tropa de solo, a aeronave HA-1 

(Fennec) em Operações de Garantia da Lei e da Ordem de maneira satisfatória. 

 Podendo ser adotadas as seguintes ações mitigadoras: realização de 

instruções preparatórias na OM a ser apoiada pela EHRA; inclusão no PLADIS da 

AMAN de instrução sobre emprego da EHRA em Op GLO; atualização do Programa-

padrão de CTTEP com a inclusão de assunto versando sobre o apoio da EHRA da 

AvEx em Op GLO;  
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