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RESUMO 
 

O presente trabalho realizou uma análise do gerenciamento de risco durante as 
operações aéreas da Aviação do Exército Brasileiro em ambientes urbanos, de 
forma a trazer mais segurança para as tripulações que desempenham esta 
atividade. Para atingir esta meta, foi feito um estudo a respeito do Formulário de 
Gerenciamento de Risco utilizado atualmente pela AvEx, visando verificar se ele 
atende às necessidades reais desse tipo de missão e se existem eventuais 
possibilidades de melhorias no processo de avaliação e mitigação dos riscos 
inerentes à atividade. O objetivo final é aumentar a capacidade operacinoal da 
Aviação do Exército, por intermédio do aumento da consciência situacional e da 
segurança nas operações, fazendo com que acidentes sejam evitados e, acima de 
tudo, vidas humanas sejam preservadas. 

 
Palavra-chave: Gerenciamento de Risco. Aviação do Exército. Operação em 
ambiente urbano. Consciência situacional 

 
 
ABSTRACT 

 
This work has performed an analysis about the Risk Management during the aerial 
operations of the Brazilian Army Aviation at urban environments, in order to bring 
higher levels of safety to the crews that perform this kind of activity. To accomplish 
this goal, a study has been made about the Risk Management Form currently in use 
by the Brazilian Army Aviation, seeking on to verify if it attends the actual needs 
related to this kind of mission and if it is possible to make improvements in the 
process of evaluation and mitigation of the inherent risks to the activity. The final 
goal is to increase the operational capability of the Army Aviation, through the 
increasement of the situational awareness and the safety on operations, resulting 
on accidents avoided and, above all, human lives  being preserved. 
 
Keywords: Risk Management. Army Aviation. Urban environment Operations. 
Situational awareness. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A Aviação do Exército foi criada no final da década de 1980 e, desde este 

momento, sempre teve como um de seus pilares a segurança nas suas atividades. 

Contando com a colaboração da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil, 

herdou destas duas instituições os conceitos de segurança de voo e gerenciamento 

de risco aplicado à atividade aérea (CAVEX, s.a).Toda atividade militar é carregada 

de risco, por muitas vezes elevado. Da mesma maneira, toda atividade que envolva 

aeronave também possui atrelados vários fatores geradores de perigo. Ao juntarmos 

estas duas atividades (militar e aérea) devemos sempre ter grande preocupação 

com os diversos fatores que contribuem para o aumento do risco. Também se faz 

extremamente necessário que os envolvidos tomem as devidas precauções e 

tenham atitudes preventivas com a finalidade de mitigar tais riscos, uma vez que 

ambas as atividades não permitem grandes margens de erro (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 2005).  

Nos últimos anos a Aviação do Exército (AvEx) vem sendo empregada em 

missões cada vez mais complexas e elaboradas, fazendo com que o planejamento, 

controle, tomadas de decisão e consciência geral da situação se tornem primordiais 

para o bom cumprimento dessas missões (OLIVEIRA, 2019). Um dos principais 

instrumentos utilizados pelo comando e pelas tripulações para se atingir estes 

objetivos é o Formulário de Gerenciamento de Riscos (FGR). Por intermédio dele, 

consegue-se ter uma noção geral de tudo aquilo que envolve o voo militar, tais como 

experiência da tripulação, manutenção da aeronave, condições meteorológicas, 

ambiente operacional, presença ou não de inimigo hostil, dentre outros fatores. A 

partir desta noção geral, é possível que a tripulação altere, ou adapte o seu voo e, 

também, planeje as ações que tomará para minimizar os efeitos dos potenciais 

fatores de risco, tornando, assim, mais segura a missão e aumentando a chance de 

bons resultados (LEITE, 2019).  

 

1.1 PROBLEMA 
 

O Exército atuou por diversas vezes nos últimos anos em operações em 

ambientes urbanos em várias cidades do Brasil, seja em grandes eventos 
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esportivos, seja em calamidades públicas, greve dos caminhoneiros, ou em 

operações de Garantia da Lei e da Ordem.  

Em todas estas operações a Aviação do Exército esteve presente, apoiando 

as tropas de superfície e garantindo um maior controle operativo. Face a esta 

grande utilização do vetor aéreo da Força Terrestre e dadas as peculiaridades que a 

atividade aérea apresenta, em especial no que tange a segurança de voo, faz-se 

necessário uma maior preocupação com os fatores de risco atrelados a estas 

operações, tornando necessária a avaliação de tudo o que possa trazer perigo para 

a operação aérea. A principal ferramenta para este tipo de avaliação é o Formulário 

de Gerenciamento de Risco, o que nos traz ao seguinte questionamento: em que 

medida o FGR auxilia no planejamento das operações aéreas da aviação do 

Exército em ambiente urbano e de que forma pode-se melhorar o gerenciamento de 

riscos, utilizando-o como principal ferramenta? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar a relevância e a eficácia do FGR, referindo-se especificamente às 

missões da Aviação do Exército em áreas urbanas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

a) analisar a opinião dos usuários do FGR (pilotos da AvEx) sobre a 

relevância da utilização desta ferramenta nas operações em ambientes urbanos. 

b) identificar os fatores de risco mais recorrentes durante as operações 

aéreas em ambiente urbano. 

c) apontar possíveis aspectos a serem melhorados no FGR, sendo vistos 

como oportunidades de melhoria.  

d) propor alterações no FGR, caso sejam julgadas necessárias, específicas 

para as operações com aeronaves de asas rotativas em ambiente urbano. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS  
 

A partir do momento em que observamos uma crescente utilização do vetor 

aéreo da Força Terrestre nas operações em ambientes urbanos, este estudo 

mostra-se de grande valia visando à segurança das tripulações e preservando, 

assim, os recursos materiais e humanos do Exército. 

Em função das particularidades das missões aéreas em ambientes urbanos, 

tais como relevo diferenciado, baixa altura do voo, hostilidades de diversas direções, 

não definição de um inimigo específico, entre outras, é extremamente válido que se 

faça uma análise das ferramentas que possam atenuar os riscos inerentes a esta 

atividade. 

Mesmo com o grande aumento da quantidade de missões da AvEx em 

ambiente urbano nos últimos anos, não existe um modelo de FGR específico para 

este tipo de atividade, fazendo com que as tripulações utilizem um modelo genérico.  

 

2 METODOLOGIA 
 

A pesquisa a respeito das ferramentas de gerenciamento do risco, em 

especial sobre a adequabilidade do FGR às missões aéreas em ambiente urbano 

será realizada de forma básica, através da análise de Formulários de 

Gerenciamento de Risco utilizados pela Marinha do Brasil, pelo Exército da Bolívia e 

pelo Exército dos Estados Unidos da América e utilizando-se fontes de consulta 

online, manuais, revistas e documentos relativos à aviação e às operações militares. 

Além disto, serão realizados questionários com pilotos que tenham participado deste 

tipo de atividade, com o objetivo de se ter uma melhor compreensão de como o 

usuário final vê e percebe o processo de gerenciamento do risco. 

A pesquisa realizada foi de caráter quantitativo, não busca estabelecer um 

ponto final sobre o assunto, nem tampouco realizar testes de campo para definir a 

efetividade das conclusões aqui alcançadas. 

O método utilizado para o estudo a respeito do assunto foi a pesquisa 

exploratória, de forma a auxiliar no processo de análise dos diversos materiais 

relacionados ao tema. Foram observados manuais, normas internas da AvEx, 

artigos, publicações e legislação acerca do tema.  
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Este trabalho foi elaborado realizando-se coleta de dados por intermédio de 

questionários e entrevistas com pilotos de helicópteros da AvEx, análise destes 

dados, criação de gráficos e modelos, além de discussão a respeito dos resultados 

encontrados. 

Caso seja avaliado que o modelo de FGR utilizado atualmente não atende na 

plenitude às necessidades das tripulações, será proposto um novo modelo, com 

base nas observações dos militares interpelados e nas experiências vividas por 

estes. 

Este trabalho não tem como objetivo esgotar o tema, uma vez que o assunto 

é extenso e sujeito a constantes mudanças, em função das evoluções tecnológicas e 

das diferentes missões que possam vir a surgir. No entanto, visa a melhora 

operacional e num ganho de segurança para as tripulações das aeronaves de asas 

rotativas do Exército. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A fim de que se possa tratar sobre o assunto deste trabalho, devemos 

compreender os termos e conceitos aqui abordados. 

A Aviação do Exército (AvEx) é o segmento aéreo do Exército Brasileiro e foi 

recriada com o principal objetivo de proporcionar aeromobilidade à Força Terrestre. 

Possui características altamente desejáveis nas operações militares, tais como 

grande mobilidade, agilidade, capacidade de alcançar objetivos profundos e causar 

surpresa ao inimigo (CAVEX, s.a). 

As operações urbanas a que este trabalho se refere são as atividades 

desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, com o apoio da AvEx, nas grandes cidades 

do Brasil, nas quais se fez necessária a intervenção federal, seja por motivo de 

grandes eventos, seja por motivo de segurança pública. 

O risco, por sua vez, pode ser compreendido como “um evento ou condição 

incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um 

objetivo do projeto” (PMBOK, 2017 apud SILVA, 2019, p. 3). 

Com o Exército Brasileiro e, em especial, a Aviação do Exército sendo 

utilizados cada vez mais em operações de Garantia da Lei e da Ordem, e tendo as 
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áreas urbanas como principal zona de ação, percebe-se a necessidade de análise 

do FGR específico para este fim. 

 

Em instituições militares de aviação, a segurança em atividades aéreas é o 
pilar principal para que os projetos de voo possam se desenrolar, uma vez 
que a maioria das atividades militares de voo ou terrestre envolvem 
diretamente o risco de vida de alguma das partes interessadas. O 
profissionalismo dos profissionais envolvidos com atividades aéreas, a 
existência de normas regulatórias de segurança de voo e o fiel cumprimento 
das normas existentes, tornam o projeto seguro e viável para ser executado 
(SILVA, 2019. p. 3). 
 

Para que haja maior segurança e desenvolvimento das possibilidades do 

vetor aéreo da Força Terrestre, deve-se estudar e aprofundar os conhecimentos na 

área do gerenciamento de risco inerente à atividade. 

 
Quando se comparam as características de qualquer acidente da atualidade 
com as dos acidentes do passado, conclui-se que o atual não se constitui 
em uma completa novidade. Quase nunca um acidente é original. Muitos 
fatores contribuintes, ou até mesmo todos eles, já são conhecidos 
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012, p. 15 ). 

 

Observa-se, também, que o tema Gerenciamento de Risco não é 

preocupação exclusiva das atividades aéreas do Exército, mas sim, da Força como 

um todo. Tal fato fica evidente ao observarmos o Caderno de Instrução CI 32/2 – 

Gerenciamento de Risco Aplicado às Atividades Militares, elaborado pelo COTER 

em 2005 (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2005). Neste documento, pode-se perceber 

que a metodologia utilizada pela AvEx é semelhante à utilizada pelo COTER, 

guardadas as peculiaridades de cada tipo de atividade. No Caderno de Instrução CI 

32/1 – Prevenção de Acidentes na Instrução, também do COTER (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 2002), ressalta-se a importância da sistemática da prevenção de 

acidentes, baseada, entre outras coisas, em lições aprendidas, corroborando a ideia 

de que novos acidentes geralmente possuem fatores contribuintes iguais a acidentes 

já ocorridos anteriormente. 

O processo de gerenciamento de risco, com o intuito de reduzir a 

possibilidade de dano e, consequentemente, aumentar a operacionalidade das 

tropas também é explorado em outros exércitos, como por exemplo, o exército dos 

Estados Unidos da América. O manual 5-19: Risk Management (RAINS, s.a) aborda 

os fundamentos do gerenciamento de risco e delega responsabilidades, além de 

tratar sobre a sua aplicabilidade aos procedimentos de liderança sobre as tropas e 
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ao processo de tomada de decisão em si. Define, ainda, o gerenciamento de risco 

como o processo de identificação, avaliação e controle dos riscos decorrentes das 

operações militares. 

No manual, também norte americano, Risk Mangement for the Aviation Staff, 

Rains (s.a) aponta que um comandante deve estar sempre apto a quantificar o risco 

que ele pode esperar durante uma operação que esteja por vir. Apenas desta forma, 

ele poderá tomar decisões com risco calculado, baseado nos riscos táticos e 

acidentais. 

Quando analisamos especificamente a Aviação do Exército, podemos notar a 

preocupação com o tema alvo do presente artigo por intermédio do Sistema de 

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército (SIPAAEx), o qual 

tem vários objetivos que visam otimizar a segurança nos voos da AvEx, alinhando-

se com a mentalidade de segurança de voo do CENIPA.  

Conforme consta no site do CAvEx, o SIPAAEx tem por finalidade estabelecer 

atribuições, determinar fatores contribuintes e medidas preventivas relacionados a 

acidentes/incidentes aeronáuticos, implantar a mentalidade de segurança de voo 

nos militares da AvEx e montar um Programa de Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos eficiente, de forma a manter-se integrado à SIPAER vigente no país 

(CAVEX, sem ano).  

Segundo a NI/CAVEx 7.002 (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017), o risco é fator 

inerente à atividade de voo, e deve-se avaliar a relação “custo-benefício” entre 

determinada missão e o seu risco, levando-se em consideração a probabilidade de 

ocorrência e a gravidade do fato, caso ocorra. Desta forma, a principal ferramenta 

utilizada para determinar essa relação é o Formulário de Gerenciamento de Risco. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 
 

No intuito de otimizar a pesquisa sobre a temática do presente trabalho, foram 

realizadas entrevistas e questionários com pilotos da AvEx e foi feita uma análise de 

Formulários de Gerenciamento de Risco utilizados por outras Forças Armadas, do 

Brasil e de Nações amigas, com a finalidade de comparação. 
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2.2.1 Entrevistas 
 

Foram realizadas entrevistas com pilotos da Aviação do Exército que já 

tenham participado de missões aéreas em ambiente urbano, de forma que suas 

experiências possam contribuir com a obtenção de dados relevantes para o melhor 

entendimento das necessidades relativas ao Formulário de Gerenciamento de Risco 

nesse tipo de atividade. Os pilotos que participaram das entrevistas foram: 

 

Nome Justificativa 

RONALDO LIRA ARAUJO – Cap EB 
Experiência como Piloto Tático da 
aeronave HÁ-1 – FENNEC em diversas 
missões aéreas 

YURI DE OLIVEIRA PONTES – Cap 
EB 

Experiência como Cmt de aeronave HÁ-1 
– FENNEC em diversas missões aéreas 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 
 

2.2.2 Questionário 
 

O universo estimado foram os pilotos da Aviação do Exército que participaram 

de missões aéreas em ambiente urbano. Responderam ao questionário integrantes 

e ex-integrantes dos 1°, 2°, 3° e 4° BAvEx, nos postos de Primeiro Tenente, Capitão, 

Major, Tenente Coronel e Coronel.  

A fim de maximizar a amplitude deste questionário, foram incluídos pilotos de 

diferentes níveis operacionais, que já participaram de missões aéreas em ambiente 

urbano. Além de melhorar a coleta de dados, esta medida busca abranger diferentes 

pontos de vista a respeito da segurança nesse tipo de voo. 

Foi realizado um pré-teste do questionário com 2 pilotos da Aviação do 

Exército que realizam o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – Fase Presencial no 

ano de 2020 - para ajustes e correção de possíveis falhas, antes de ser feita a 

disponibilização do questionário para o público alvo em geral. 

O questionário foi respondido por 55 militares, sendo que um (1) destes 

respondeu que nunca havia participado de operações reais em ambiente urbano e 

foi desconsiderado para fins desta pesquisa. A amostra em si foi escolhida de forma 

aleatória e o questionário preenchido de forma indireta (por intermédio de meio 

eletrônico). 
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O Questionário foi distribuído exclusivamente de maneira eletrônica tendo em 

vista a facilidade em se obter uma maior abrangência dos militares que se 

encontram em outras cidades.  

 

2.2.3 Análise de Outros Formulários de Gerenciamento de Risco 
 

Com o intuito de comparar os fatores levados em consideração no Formulário 

de Gerenciamento de Risco da AvEx e aqueles julgados importantes em outras 

instituições militares que também fazem uso de aeronaves de asas rotativas, foi 

realizada uma análise de diferentes modelos de FGR. 

Através de contato informal, este autor obteve acesso a cópias do FGR 

utilizado pela Aviação do Exército da Bolívia, Aviação do Exército dos Estados 

Unidos da América e Aviação da Marinha do Brasil, sendo que este último não tem 

uma padronização específica para todas as suas subunidades, ou seja, cada uma 

tem seu próprio modelo de FGR. 

Desta forma, foi possível observar quais fatores de risco são mais importantes 

e podem ser acrescentados no Formulário de Gerenciamento de Risco da AvEx, 

bem como quais se aplicam especificamente às atividades em ambientes urbanos. 

Ao comparar o Formulário de Gerenciamento de Risco utilizado pela Aviação 

do Exército Brasileiro, com aquele utilizado pelo 1° Esquadrão de Helicópteros de 

Emprego Geral da Marinha do Brasil, pode-se notar que este último leva em 

consideração alguns fatores diferentes do primeiro. O fato de o voo ser realizado em 

região com elevado volume de tráfego aéreo, por exemplo, é levado em 

consideração no FGR da marinha, não sendo alvo de análise no FGR do Exército. 

Tal fator torna-se relevante, uma vez que boa parte das operações em ambientes 

urbanos se dá nas grandes cidades do país, muitas delas com grandes aeroportos, 

cujos tráfegos podem influenciar na operação militar. Nem sempre o espaço aéreo é 

dedicado exclusivamente à atividade militar, podendo haver conflitos de 

necessidades em momentos específicos.  

Outro fator destacado no FGR da Marinha do Brasil é o perigo aviário. No 

formulário do Exército, leva-se em conta apenas a ocorrência de risco relacionado a 

aves especificamente. No entanto, outros artefatos aéreos, tais como pipas, drones 
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e laser pointers podem também ocasionar incidentes/acidentes aeronáuticos, 

tornando-se fatores relevantes para a segurança do voo. 

Um fator comum aos Formulários de Gerenciamento de Risco da Aviação da  

Marinha do Brasil e do Exército da Bolívia é o voo a baixa altura em relação ao solo. 

O formulário da Marinha aborda especificamente voo abaixo de 1.000 pés sobre o 

solo em região habitada, enquanto o do Exército Boliviano pontua apenas 

diferentes valores de risco para os voos entre 300 e 1.500 pés sobre o solo e abaixo 

de 300 pés sobre o solo, não especificando se o referido voo se dá em área 

habitada ou não. Fato é que um voo à baixa altura dificulta um pouso de emergência 

em caso de apagamento do motor em voo. Em uma região habitada, essa 

dificuldade é potencializada, devido à grande dificuldade em se encontrar um local 

de pouso adequado, principalmente em operações noturnas e em operações onde 

exista a presença de hostilidade por parte da população. 

A maioria dos voos nas operações em ambientes urbanos ocorre em alturas 

inferiores a 1.000 pés sobre o terreno, sendo, por vezes, inferior a 300 pés em 

algumas ocasiões. Desta forma, a observância deste fator se torna importante para 

que a tripulação esteja ciente deste risco e possa prever, com a antecedência 

necessária, possíveis áreas de pouso para as diferentes fases da missão.  

A situação da hostilidade é outro aspecto observado de maneira diferente  

pela Aviação do exército boliviano, em relação à Aviação do Exército Brasileiro. 

Enquanto na AvEx, apenas pontua-se a existência ou não de ambiente hostil, na 

Bolívia é levada em consideração a situação desta hostilidade, podendo ser 

NENHUMA, POSSÍVEL, ou IMINENTE. Este fator é interessante, pois há uma 

grande diferença no tipo de voo e na preocupação da tripulação com relação a 

elementos hostis, dependendo da situação destes. Isto pode influenciar na altura do 

voo, velocidade e tempo de exposição da aeronave em determinados locais.  

Ao analisar o Formulário de Gerenciamento de Risco utilizado pelo Exército 

dos Estados Unidos, pode-se observar que a forma é totalmente diferente daquela 

utilizada pelo Exército Brasileiro. Lá, o formulário caracteriza-se não por fatores de 

risco específicos e com um valor atrelado para o cálculo de risco final, mas sim, por 

um tabela “aberta”, na qual o militar responsável pelo preenchimento levanta todos 

os possíveis perigos para aquela missão específica, o nível de risco inicial  para 

cada um destes perigos, a forma de controle para cada um e a maneira como esse 

controle será implementado. Ao final, após esse controle do risco, é feita uma 



13 

 

reavaliação do risco remanescente, com base nas implementações feitas. Desta 

forma, fica inviável a comparação entre os FGR da AvEx e o norte-americano, 

devido à forma de um e de outro. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo o guia para gerenciamento de riscos da aviação, da ANAC (2019), o 

gerenciamento de risco tem como objetivo orientar a alocação equilibrada dos 

recursos, sejam eles materiais, ou humanos, para o controle racional dos riscos que 

afetam as operações de uma organização. Está envolvido neste processo a 

identificação dos perigos associados a determinada atividade, a avaliação das 

consequências destes perigos, a análise do risco associado às consequências, o 

desenvolvimento de estratégias para eliminação dos perigos, ou redução dos riscos 

atrelados a eles e, por fim, a avaliação das estratégias implementadas. 

Na aplicação prática à Aviação do Exército, isso se caracteriza pela escolha 

da tripulação, capacitação das tripulações, qualidade e manutenção dos 

equipamentos (aeronaves, materiais de apoio, entre outros), criação de normas 

gerais de ação das Unidades de aviação e, em um último momento, na avaliação da 

missão imposta a determinada tripulação. O Formulário de Gerenciamento de Risco 

se faz presente neste último momento. Por intermédio dele, a tripulação tem 

condições de identificar, analisar e avaliar a presença de perigos, suas possíveis 

consequências e os riscos que estão relacionados, bem como desenvolver 

estratégias (abordadas no briefing pré-voo) para reduzir os efeitos e mitigar os riscos 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017). 

A fim de prover segurança e maior operacionalidade para as missões aéreas, 

uma das fases mais importantes na preparação para cada atividade é o 

preenchimento do FGR e a discussão realizada em briefing anterior a cada voo a 

respeito de todos os riscos que estão envolvidos naquela missão específica. Tendo 

este norte, foi desenvolvido um questionário para realizar a coleta de informações 

com base nas experiências dos militares da AvEx de diversos postos e graduações, 

afim de se fazer um cômputo dos fatores mais relevantes, na visão dos tripulantes 

propriamente ditos. Tal abordagem se mostra eficaz, uma vez que traz à tona a 
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visão dos operadores efetivos das aeronaves, ou seja, aqueles que efetivamente 

correm os riscos e percebem as necessidades para cada missão. 

Inicialmente, com a finalidade de compreender com maior precisão o grau de 

experiência dos militares participantes do questionário, foi perguntado com relação à 

sua patente hierárquica e a sua qualificação operacional como pilotos de aeronave. 

Desta forma, a pesquisa obteve como resultado 43 Capitães, 7 Tenentes e 3 

Majores, todos formados pelo Centro de Instrução de Aviação do Exército e com 

experiência em operações em ambientes urbanos, conforme o Gráfico 1 a seguir. 

 

 
GRÁFICO 1 – Amostra percentual sobre o grau hierárquico dos entrevistados 
Fonte: O autor 

 

Dentre os 54 pilotos que responderam ao questionário, 17 declararam serem 

Pilotos Operacionais (PO) (31,5%) e 17 declararam-se Pilotos Instrutores (PI) 

(31,5%) sendo estes os Comandantes de Bordo e principais responsáveis pela 

segurança da aeronave em cada missão aérea. Além destes, 20 declararam que são 

Pilotos Básicos/Pilotos Táticos (PB/PT) (37%), sendo a parcelo menos experiente, 

porém a que normalmente preenche o FGR, submetendo-o à aprovação do 

Comandante de Bordo antes de cada missão aérea (ver Gráfico 2).  
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GRÁFICO 2 – Amostra percentual sobre a qualificação operacional dos entrevistados 
Fonte: O autor 

 

A próxima pergunta feita no questionário diz respeito ao FGR em si. Indagou-

se com relação à opinião dos participantes com relação a se o Formulário de 

Gerenciamento de Risco utilizado atualmente atende plenamente as necessidades 

de segurança das tripulações em operações em ambientes urbanos. Nesta, 43 

pessoas responderam que o atual FGR atende parcialmente, sendo, desta forma, a 

grande maioria e ficando, portanto, margem para melhorias e aprimoramentos. Além 

disto, houveram pessoas que responderam que discordam totalmente desta 

pergunta (ver Gráfico 3). Sendo assim, fica evidente a necessidade de se reavaliar o 

formulário, para melhor atender às especificidades do das operações urbanas da 

AvEx. 

 

 
GRÁFICO 3 –  Amotra percentual sobre quanto o FGR atual atende às necessidades de 

segurança da tripulação em voos em operações em ambiente urbano 
Fonte: O autor 
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Com relação a riscos não previstos no Formulário de Gerenciamento de 

Riscos, houve, também, uma grande quantidade de respostas que denotam 

necessidade de melhoria no sistema de prevenção de riscos. Ao serem 

questionados se já haviam se deparado com riscos não previstos no FGR, 21 

pessoas responderam que sim, perfazendo um total de 38,9% do público total (ver 

Gráfico 4). Podemos concluir, portanto que existem reais necessidades com relação 

ao assunto e que, por vezes, um voo considerado de baixo risco, na verdade pode 

ter riscos não explorados no briefing pré-voo pelo fato de não estarem previstos no 

FGR.  

Foi questionado, também, quais riscos já haviam sido percebidos e que não 

haviam sido previstos no FGR. 

 

 
GRÁFICO 4 – Amostra percentual acerca da incidência de riscos não previstos no FGR 
Fonte: O autor 

 

Com relação a quais riscos não previstos já haviam sido observados, foi 

realizada uma pergunta aberta, sendo que as respostas foram muito variadas, mas 

podem ser sintetizadas conforme o Gráfico 5 abaixo: 
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GRÁFICO 5 – Principais riscos observados em voo, não previstos no FGR 
Fonte: O autor 

 

Cruzando as informações do FGR utilizado na AvEx com os Formulários de 

Gerenciamento de Risco utilizados pela Marinha do Brasil, pela Aviação do Exército 

da Bolívia e pela Aviação do Exército dos Estados Unidos, foi questionado aos 

participantes da pesquisa a respeito de 3 fatores específicos que não são abordados 

no atual FGR da AvEx, mas fazem parte dos demais formulários. Estes fatores foram 

a expectativa de resistência armada, a altura/distância prevista em relação ao solo e 

o calibre/ alcance do possível armamento utilizado pelo APOP. Do universo 

pesquisado, 46 jugaram importante levar em consideração o calibre/alcance do 

armamento esperado; 40 julgaram importante avaliar se há, efetivamente, 

expectativa de resistência armada; e 34 julgaram ser importante avaliar a altura com 

relação ao solo durante o voo (ver Gráfico 6). 
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GRÁFICO 6 – Principais fatores a serem levados em considereação, em uma possível mudança no 

atual FGR 
Fonte: O autor 

 

Prosseguindo na busca por dados, foram levantadas, a partir de entrevista 

com o Cap Yuri de Oliveira Pontes, Piloto Instrutor da aeronave HA-1 – FENNEC, do 

1º BAvEx informações a respeito da utilização do Formulário de Gerenciamento de 

Risco nas operações em ambiente urbano. O Cap Pontes já participou de várias 

operações na área deste estudo, tais como greve de Polícias Militares, Operação na 

favela da Maré, Olimpíadas, Operação Furacão e Intervenção Militar no Rio de 

Janeiro, possuindo, portanto, experiência em voar em diferentes cenários, diferentes 

condições e diferentes tipos de missões aéreas em ambientes urbanos.  

Ao ser questionado sobre sua opinião a respeito do FGR, o Cap Pontes disse 

que o preenchimento e avaliação do FGR são de suma importância, embora, no 

entanto, este não contenha especificidades sobre as operações em ambiente 

urbano. Segundo ele, a falta de informações detalhadas a respeito do provável 

armamento utilizado pelos APOPs, bem como sua localização são fatores de risco já 

observados durante seus voos neste tipo de operação e seriam importantes 

implementos ao FGR já existente.  

Também foi entrevistado o Cap RONALDO LIRA ARAUJO, Piloto Operacional 

da aeronave HA-1 – FENNEC, o qual também já participou de várias operações 

aéreas em ambientes urbanos, em diferentes cidades do Brasil. Segundo ele, o fato 

de haver várias aeronaves voando ao mesmo tempo na região de voo destinada à 
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operação militar, bem como a proximidade, muitas vezes, de grandes aeroportos, 

fazem com que as operações sejam prejudicadas e haja uma diminuição na 

segurança das tripulações, uma vez que estas devem, ter sua atenção dividida entre 

a operação em si e o tráfego aéreo intenso em algumas cidades do Brasil. Uma 

possível solução seria a interrupção do tráfego em determinada região do espaço 

aéreo durante as operações militares, ou, ao menos, fazer constar no FGR este 

fator, para que a tripulação tenha ciência de que haverá mais essa dificuldade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que, no que tange ao assunto abordado no presente 

trabalho, esta pesquisa buscou analisar o Formulário de Gerenciamento de Riscos 

utilizado pela Aviação do Exército Brasileiro aplicado especificamente para as 

operações aéreas em ambientes urbanos.  

A partir da coleta de dados por intermédio pesquisa bibliográfica a respeito do 

tema, de questionário, entrevista, análise de diferentes ferramentas de 

gerenciamento de risco, utilizadas por outras instituições que operam de maneira 

semelhante, foi possível observar pontos positivos e negativos, além de 

oportunidades de melhorias, sempre com a finalidade de preservar as vidas dos 

integrantes da AvEx. 

Os principais aspectos levantados por intermédio da análise dos métodos 

utilizados por outras instituições foram: altura/distância do voo em relação ao solo e 

a presença de ameaça armada, bem como o alcance deste armamento. Já com 

relação aos questionários e entrevistas, conduzidos especificamente com pilotos da 

AvEx que já operaram neste contexto e, portanto, já se depararam com esse tipo de 

dificuldade, foram abordados outros fatores, como o conflito de tráfego aéreo, a falta 

de local de pouso adequado em caso de necessidade de um pouso de emergência, 

o risco de colisão com fios elétricos e a presença de balões, pipas, drones e laser 

points.  

A coleta de dados permitiu, também, observar o grau de importância e de 

confiabilidade do FGR utilizado atualmente pela AvEx. Embora tenha havido 

diversas sugestões de melhorias, a imensa maioria respondeu que o atual formulário 

atende, seja em parte, seja plenamente, às necessidades de segurança das 
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tripulações nas operações, cabendo, apenas, algumas melhorias pontuais e 

específicas para as operações em ambientes urbanos. Da mesma maneira, mais da 

metade dos militares respondeu que nunca havia se deparado com situações 

geradoras de risco que não estavam previstas no FGR, reforçando a confiabilidade 

do instrumento atualmente utilizado. 

Com base no que foi exposto, percebemos que o processo de avaliação, 

análise e prevenção dos riscos nas operações da Aviação do Exército é amplamente 

utilizado pelos seus integrantes e funciona de maneira adequada. No entanto, 

justamente por esta constatação e pelos potenciais danos que a sua utilização 

incorreta pode acarretar, podemos concluir que se faz necessária uma constante 

revisão e um constante aprimoramento desta ferramenta, a fim de, cada vez mais, 

garantir a segurança das tripulações e a operacionalidade desta tropa. A inserção de 

novos dados no formulário pode aumentar a consciência situacional da tripulação, 

fazendo com que ela perceba e se prepare para riscos que podem vir a interferir no 

seu voo e, em última instância, colocar em risco a vida da tripulação e a imagem da 

Força. 
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Apêndice A – PROPOSTA DE NOVA ABA PARA O FORMULÁRIO DE   

GERENCIAMENTO DE RISCOS DA AVEX  

 

Título do trabalho: O GERENCIAMENTO DE RISCO NAS MISSÕES 

AÉREAS DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO EM AMBIENTE URBANO: O 

FORMULÁRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCO COMO PRINCIPAL 

FERRAMENTA 

Autor: CAP LORENZO RAFAEL BIGOLIN FERNANDES 

Ano: 2020 

Ao final do presente trabalho, após a análise do material compilado, propõe-

se, como solução prática que, sejam feitas as seguintes modificações no Formulário 

de Gerenciamento de Risco, especificamente para as operações da AvEx em 

ambientes urbanos: 

1. Inserção dos fatores existência de local de pouso em caso de pouso de 

emergência, expectativa de resistência armada, distância para o solo dentro do 

alcance do provável armamento dos APOPs, voo com altura inferior a 300 ft sobre o 

terreno. 

2. Criação de uma nova “aba” no FGR, específica para as operações em 

ambientes urbanos, semelhante às já existentes para voo de instrução, voo IFR, voo 

OVN e voo técnico. 

 

e. VOO EM OPERAÇÃO EM AMBIENTE URBANO S N DESC 

Existe local de pouso adequado em caso de necessidade de 

pouso de emergência 

2 0 2 

Há expectativa de resistência armada 2 0 2 

Voo ocorre dentro do alcance de utilização do provável 

armamento dos APOPs 

2 0 2 

Voo com altura inferior a 300 ft sobre o terreno 2 0 2 

Presença de pipa/balão/drone 2 0 2 

QUADRO 2 – Proposta de nova aba específica para as operações em ambiente urbano 
Fonte: O autor 

 

 


