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RESUMO 
A aplicação de procedimentos descritos em manuais para a realização de um bom trabalho de Estado 
Maior necessita, obrigatoriamente, de informações relacionadas as ferramentas que estarão disponíveis 
para execução de determinada operação. Desta forma, o trabalho desenvolvido por um Estado Maior de 
Organização Militar, seja ele de nível Grande Unidade ou Unidade, terá maiores chances de sucesso 
quando este tiver em suas mãos as informações precisas de como se utilizar determinada ferramenta. 
Durante a 1ª Fase de Exame de Situação - Análise da missão e considerações preliminares - umas das 
atribuições dos integrantes do Estado Maior é verificar se os meios recebidos são adequados e 
suficientes, demonstrando assim a importância de um conhecimento prévio a respeito dos meios 
recebidos para que não se perca tempo no momento do assessorar o comandante, visto que esse 
necessita das informações o mais rápido e precisas possíveis para decidir e emitir futuras diretrizes para 
aquela operação em curso. 
Palavras-chave: Estado Maior. 1ª Fase do Exame de Situação. 
 
ABSTRACT 
The application of procedures described in manuals for the performance of a good General Staff job 
requires, necessarily, information related to the tools that will be available to perform a certain operation. 
In this way, the work carried out by a General Staff, whether at the level of a Large Unit or Unit, will have 
a greater chance of success when it has in its hands the precise information on how to use a particular 
tool. During the 1st Phase of Situation Examination - Mission analysis and preliminary considerations - 
one of the duties of the members of the General Staff is to verify whether the means received are adequate 
and sufficient, thus demonstrating the importance of prior knowledge about the means received so that 
do not waste time when advising the commander, since he needs the information as quickly and 
accurately as possible to decide and issue future guidelines for that ongoing operation. 
Keywords: General Staff. 1st Phase of Situation Examination. 
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1. INTRODUÇÃO 

A participação em variadas missões no âmbito CMA e CMN, no período 

compreendido entre 2015 e 2019, como comandante da aeronave AS 365 K/HM-

1(modelo: Pantera), gerou muitos ensinamentos ao final de cada uma delas. Através do 

que se conhece por Relatório Final de Missão (RFM), esses ensinamentos foram 

registrados a fim de precaver as futuras tripulações em apoio as mesmas brigadas ou 

batalhões. Nestes RFM, são relatados aspectos diversos que ocorrem durante a missão, 

dentre eles as dificuldades encontradas. 

Um dos aspectos mais observado foi a dificuldade do planejador no momento de 

se atribuir as missões aos meios aéreos recebidos. Como comandante da missão aérea, 

mesmo prestando o assessoramento ao Estado-Maior, seja ele da brigada apoiada ou 

do batalhão apoiado, ainda sim levava-se um tempo precioso no momento do 

planejamento, devido ao desconhecimento de dados técnicos simples.  

Pôde-se perceber que informações como dimensão útil interna da cabine para 

carga, autonomia da aeronave, limitações, capacidade de transporte e de operação, 

dentre outros, poderiam estar disponíveis as mãos do planejador antes mesmo da 

chegada dos meios aéreos recebidos. 

 

1.1 PROBLEMA 

Na rotina diária do 4º Batalhão de Aviação do Exército, em conversa com outros 

comandantes de aeronaves, essa questão se apresentou de simples solução, porém por 

vezes de difícil implementação, visto que a dificuldade residia em encontrar informações 

técnicas das aeronaves nos manuais vigentes do Exército Brasileiro. 

As fontes de consulta sobre essas informações se limitam ao manual EB60-ME-

11.401 - DADOS MÉDIOS DE PLANEJAMENTO (DAMEPLAN), entretanto o mesmo ou 

está com informações pouco precisas e não supre a necessidade do planejador do EM 

ou encontra-se desatualizado, com dados que já não se aplicam mais as aeronaves, 

tendo em vista que ao longo dos anos, no decorrer das manutenções sofridas pelos 

diversos modelos de aeronaves, alguns dados como carga útil ou autonomia foram 

modificados a fim de atender aos novos parâmetros do fabricante. 
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Dessa maneira, o trabalho irá se basear nas questões levantadas acima, 

chegando ao seguinte problema de pesquisa: 

Analisando o Sistema de Apoio à Decisão no que se refere ao estudo realizado 

pelo EM durante a 1ª Fase do Exame de Situação, quais dados técnicos da aeronave AS 

365 K/HM-1 (modelo: Pantera), podem facilitar o processo do planejador em relação ao 

emprego do meio aéreo recebido? 

 

1.2 OBJETIVOS 

- Analisar os dados técnicos da aeronave AS 365 K/HM-1 (modelo: Pantera), 

levantando quais são os de maior relevância no campo prático, visando facilitar a tarefa 

de planejar o emprego de meios aéreos recebidos em operações. 

- Assessorar o planejamento do Estado-Maior, durante a 1ª Fase do Exame de 

Situação; 

- Divulgar, ao final deste artigo científico, as melhores práticas aos EM das GU/U 

do Exército Brasileiro que são apoiados constantemente com meios aéreos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O planejamento do emprego de meio aéreo recebido no nível GU/U ocorre 

constantemente durante o ano de instrução nos diversos Comando Militar de Área, porém 

carecem de dados mais precisos sobre características técnicas. Este fato, aliado com o 

“saber” utilizá-los, facilitaria a precisão no momento de empregar esses meios e 

economizaria tempo no planejamento, aumentando o tempo disponível para a execução 

da operação; 

As características técnicas são informações ostensivas e de conhecimento geral 

aos militares aeronavegantes dos batalhões operacionais da Aviação do Exército 

Brasileiro, logo não são informações classificadas, podendo desta forma ser divulgados 

e se tornarem ferramentas importantes ao planejador do Estado-Maior. 
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2. METODOLOGIA 

 O levantamento de quais dados técnicos são de maior importância prática, visando 

facilitar a tarefa de planejar o emprego de meios aéreos recebidos em operações, foram 

realizados por meio de questionário, entrevistas e análise de relatórios produzidos ao 

final de uma missão aérea. 

O questionário e a entrevista tiveram como público alvo, pilotos comandantes de 

aeronave dos diversos batalhões operacionais da AvEx, a saber: 1º BAvEx e 2º BAvEx, 

sediados em Taubaté-SP (CMSE); 3º BAvEx, sediado em Campo Grande-MS (CMO); e, 

4º BAvEx, sediado em Manaus-AM (CMA). Desta forma, o questionário aplicado levantou 

informações a respeito das dificuldades encontradas nos mais variados ambientes 

operacionais. 

Da mesma forma, a análise dos Relatórios Finais de Missão teve como escopo as 

operações em que os batalhões citados acima participaram, dando maior amplitude ao 

levantamento proposto. A intenção desta análise, sobre o ponto de vista observado pelos 

comandantes de aeronaves, foi de ratificar as dificuldades encontradas pelo EM GU/U 

durante o estudo da 1ª Fase do Exame de Situação em consultar as características 

técnicas da aeronave AS 365 K (HM-1).  

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

Ao debruçarmos sobre o manual EB60-ME-12.401, O Trabalho do Estado-Maior - 

1ª Edição 2016, em seu Capítulo II - Análise da Missão e Considerações Preliminares, 

verificamos que uma das atribuições do S-3 como integrante do EM na 1ª Fase do Exame 

de Situação é “Analisar se os meios recebidos serão suficientes para o cumprimento da 

missão”. 

Atualmente, as informações técnicas sobre os meios aéreos do Exército Brasileiro 

estão disponíveis no manual EB60-ME-11.401 - DADOS MÉDIOS DE PLANEJAMENTO 

(DAMEPLAN), 1ª Edição 2017, que estabelece em seu Capítulo XI, as características dos 

helicópteros da Aviação do Exército e os dados para realizar um planejamento. Dentre 

essas características, estão dados sobre velocidade de cruzeiro, autonomia operacional, 
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peso máximo de decolagem, número de passageiros etc. Porém, esses dados que em 

parte estão desatualizados, são insuficientes para um planejamento preciso e eficiente. 

Outro recente manual disponível para planejar o emprego dos meios aéreos é o 

EB70-MC-10.204 - 1ª Edição 2019, A Aviação do Exército nas Operações, aprovado pela 

Portaria Nº 049-COTER, DE 02 DE MAIO DE 2019, que traz em seu Capítulo II os 

conceitos de “Características Operativas” e “Capacidades e Limitações” a fim de 

assessorar o trabalho do Estado-Maior. Contudo, os conceitos apresentados também são 

insuficientes para planejar, de forma mais precisa, o emprego correto e adequado para 

cada operação apresentada que necessite de apoio do vetor aéreo. 

 

a. Critérios de inclusão 

Foram elencados publicações em manuais referentes ao trabalho desenvolvido 

pelo EM durante a 1ª Fase do Exame de Situação; características da aeronave 

AS 365 k (HM-1); publicações do fabricante atualizando os limites operacionais; 

e, normas operacionais de voo da AvEx referentes as limitações de emprego. 

 

b. Critérios de exclusão 

Foram excluídos estudos que estão em fase de aprovação, como no caso do 

trabalho em fase final sobre o Batalhão de Aviação do Exército que, sendo 

aprovado, trará informações importantes sobre os diversos ambientes 

operacionais que a AvEx opera e também informações de como planejar o 

emprego correto do vetor aéreo. 

  

2.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados baseou-se em 3 instrumentos distintos: questionário, entrevista 

e análise documental. 

O questionário foi realizado por meio eletrônico para militares da AvEx, 

comandantes da aeronave modelo HM-1, que possuem ampla experiência nos diversos 
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ambientes operacionais do território nacional, que por este motivo trouxe maior 

credibilidade aos dados colhidos. 

Visando seguir a mesma linha de raciocínio da amplitude ao coletar os dados, as 

entrevistas foram realizadas com militares que, até o final do ano de 2019, já haviam 

integrado o EM GU/U em missões operacionais que receberam em apoio a Aeronave AS 

365 K(MH:1). 

De maneira análoga, a análise documental foi baseada em Relatórios Finais de 

Missão da AvEx nos diversos ambientes operacionais, uma vez que um dos objetivos 

finais deste artigo é a divulgação das melhores práticas aos EM das GU/U do Exército 

Brasileiro.  

 

2.2.1 Questionário 

 Antes de explicarmos qual foi o universo buscado para a aplicação deste 

questionário, cabe uma breve explanação sobre um termo conhecido âmbito AvEx. 

Durante a formação do piloto do Exército Brasileiro, existe etapas pelas quais o 

oficial combatente deverá passar para que seja considerado experiente na atividade 

aérea. Dentre as Normas Operacionais do Comando de Aviação do Exército (CAvEx), 

existe a Norma Operacional número 05, de 2017, que trata sobre o assunto. Lá estão 

todas as condicionantes para o que chamamos de elevação operacional, deixando claro 

quais são os parâmetros desejados em cada etapa.  

Ao iniciar na atividade aérea, o oficial combatente é considerado piloto aluno que, 

após sua formação, passa por um conselho de voo a fim de obter sua elevação 

operacional. Após esse conselho de voo, que é formado por pilotos mais experientes, 

analisar os registros de voo daquele piloto aluno, é tomada a decisão se ele será elevado. 

Os níveis de elevação operacional são 4: piloto aluno (PA), piloto básico (PB), piloto 

operacional (PO) e piloto instrutor (PI). Para qualquer tipo de missão aérea operacional 

é necessário que a tripulação da aeronave contenha, no mínimo, 1 PO que assume a 

função de comandante daquela aeronave. 
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Posto isto, a aplicação do questionário foi direcionada aos pilotos que tenham 

elevação operacional mínima de piloto operacional (PO), por possuírem mais 

experiência, tempo de serviço dentro da AvEx e participado de um número maior de 

missões operacionais. A amostra ideal considerada foi de 47 (vinte) oficiais intermediários 

e/ou superiores na função de comandante de aeronave das OM operacionais da AvEx. 

Para uma maior confiabilidade dos resultados obtidos, considerou-se o índice de 

confiança de 90% e 10% de erro amostral. O questionário foi disponibilizado por meio de 

link eletrônico sem que os militares fossem identificados 

(https://docs.google.com/forms/d/1M89mb46cZO8asQ1kcJFcMVfgznT_YMYBopXr9WlL

7xA/edit). 

2.2.2 Entrevista 

Para as entrevistas, foi solicitado a participação de oficiais capitães alunos das 

armas base (Infantaria e Cavalaria) que estão cursando a EsAO no corrente ano e que 

até 2019, já desempenharam papel de integrante do EM em suas antigas OM. O objetivo 

das entrevistas realizadas foi de testar o resultado obtido pela aplicação do questionário, 

confrontando se as informações de dados técnicos relevantes da aeronave AS 365 K 

(HM-1) é de fato necessária para o EM GU/U da arma base, uma vez que os receptores 

do produto final deste artigo serão os próprios. 

2.2.3 Análise Documental 

Por fim, a análise documental realizada teve como escopo Relatórios Finais de 

Missão onde houve situações descritas nas entrevistas. A intenção é ratificar a tese de 

que o EM necessita de informações mais precisas sobre as capacidades e limitações da 

aeronave AS 365 K (HM-1), a fim de acelerar o estudo durante a 1ª Fase do Exame de 

Situação e tornar o planejamento mais eficiente. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 RESULTADOS 

3.1.1 Questionário 
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Durante a execução deste artigo, utilizamos 3 ferramentas para a coleta dados a fim 

de fornecer base para a discussão e conclusão do trabalho (questionário, entrevista e 

análise documental). Após o emprego das ferramentas de coleta de dados, levantamos 

as informações a seguir apresentadas. 

O questionário foi aplicado aos oficiais pilotos da AvEx, com elevação de Piloto 

Operacional (PO) ou acima deste, além de ter experiência em apoio as operações nível 

GU/U, e como resultado obtivemos as respostas compiladas em gráficos agora 

apresentados abaixo. 

Quanto à dificuldade de planejar o emprego do meio aéreo pelo EM GU/U: 

 

O título acima foi tema do primeiro item do questionário realizado, com intuito de 

verificar se, de fato, havia um problema recorrente que era observado por parte dos 

elementos da AvEx que participavam de operações com apoio do vetor aéreo, e o 

resultado foi que 100% dos pilotos afirmaram ter percebido a dificuldade do EM GU/U em 

planejar de modo correto o emprego, ratificando a hipótese de que se o EM GU/U possuir 

dados técnicos simples da aeronave, poderá adiantar o planejamento de emprego do 

vetor aéreo de forma mais eficiente. 

 

Gráfico 1 – Resposta da amostra, em números absolutos, sobre a dificuldade do EM GU/U de planejar o 
emprego da Aeronave AS 365-K (HM-1) devido à falta de dados técnicos da aeronave. 

Fonte: o Autor 
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Quanto aos dados técnicos mais relevantes: 

 
Em seguida, foi levantado quais seriam os dados técnicos mais importantes para o 

planejamento do EM.  

As experiências trazidas das diversas operações em que a AvEx participou mostram 

que, geralmente, alguns dados influenciam diretamente no estudo realizado durante a 1ª 

Fase do Exame de Situação para o emprego do vetor aéreo, como a velocidade de 

cruzeiro, autonomia operacional, peso máximo de decolagem, número de passageiros, 

dimensão interna da cabine, capacidade de carga interna, capacidade do guincho e 

gancho e se a tripulação está homologada em voo OVN ou IFR. 

O resultado mostrou que, segundo os pilotos consultados, os 3 dados técnicos mais 

importantes são: a autonomia operacional, peso máximo de decolagem e número de 

passageiros. Isso corrobora a afirmação de que informações com caráter ostensivo, 

facilmente encontrados em manuais do fabricante ou em Boletim Técnico Administrativo 

do EB, podem auxiliar o planejamento executado pelo EM. 

 

Gráfico 2 – Resposta da amostra, em números absolutos, sobre os dados técnicos mais relevantes para 
o EM GU/U realizar o estudo durante a 1ª Fase do Exame de Situação. 

Fonte: o Autor 
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Quanto à vantagem da divulgação desses dados técnicos ao EM GU/U: 

 
Em meio ao processo de formulação do questionário, uma dúvida surgiu quanto a 

vantagem ou desvantagem de repassar aos diversos EM GU/U do EB com os dados 

técnicos da aeronave AS 365 K (HM-1). 

Após esse levantamento, 95,7% dos pilotos consultados apontaram como haver 

vantagem nessa divulgação, e com base nesse resultado apresentado despertou-nos 

para a criação do check-list com esses dados técnicos da aeronave AS 365 K (HM-1), a 

fim de reduzir o tempo gasto no assessoramento ao EM GU/U pelo elemento da AvEx.  

Acreditamos que o desenvolvimento desse check-list prático e sua divulgação aos EM 

GU/U do EB, traria benefícios tanto para o planejador quanto para o operador do vetor 

aéreo, tendo em vista que o EM teria condições de antecipar seu trabalho, cabendo ao 

elemento da AvEx que irá apoiar aquela GU/U apenas pequenas correções que por 

ventura tenham ocorridas por falta de experiência e não por falta de dados técnicos. 

 

 

Gráfico 3 – Resposta da amostra, em números absolutos, sobre haver vantagens ou desvantagem na 
formulação de um check-list prático a ser distribuído aos EM GU/U. 
 
Fonte: o Autor 
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Na sequência, o Gráfico 4 apresenta quais são vantagens em se fornecer os dados 
técnicos da aeronave aos EM GU/U, sendo elas: a redução do tempo gasto no 
assessoramento para planejamento do EM GU/U, o aumento de tempo disponível para 
operação propriamente dita e respeito às Normas de Segurança Voo da AvEx referente 
ao descanso da tripulação - no caso de operações continuadas - recebendo 77,8%, 
42,2% e 40% dos votos, respectivamente. 

 

Gráfico 4 – Resposta da amostra, em porcentagem, sobre quais são as vantagens da divulgação dos 
dados técnicos da aeronave AS 365 K (HM-1) aos EM GU/U. 

Fonte: o Autor 

Quanto à desvantagem da divulgação desses dados ao EM GU/U: 

 

Como visto anteriormente no Gráfico 3, apenas 4,3% dos pilotos consultados disseram 

haver desvantagem na divulgação dos dados técnicos. O motivo atribuído como 

desvantagem foi de se realizar um planejamento equivocado por parte do EM GU/U, pois 

este já teria em mãos esses dados e adiantaria o estudo da 1ª Fase do Exame de 

Situação de maneira incorreta sem assessoramento do elemento da AvEx. Outra 

desvantagem seria um menor emprego do meio aéreo ou um menor emprego do 

elemento da AvEx como integrante especial do EM GU/U. 
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Gráfico 5 – Resposta da amostra, em números absolutos, sobre quais são as desvantagens da divulgação 
dos dados técnicos da aeronave AS 365 K (HM-1) aos EM GU/U. 

Fonte: o Autor 

Após o levantamento realizado com este questionário, podemos concluir parcialmente 

que este artigo científico poderá atender a demanda do EM GU/U no momento do estudo 

realizado na 1ª Fase do Exame de Situação ao planejar o emprego do vetor aéreo 

recebido, por meio da criação de um check-list com dados técnicos da aeronave AS 365 

K (HM-1). Contudo, apenas o resultado do questionário, que teve como público alvo 

pilotos da AvEx, não seria suficiente para embasar a conclusão sem antes consultar os 

oficiais do EB que já integraram o EM GU/U. 

 

3.1.2 Entrevista 

Na segunda fase da coleta de dados, este artigo científico propôs ouvir os oficiais que 

já integraram EM GU/U em operações, a fim de verificar se o check-list seria ou não uma 

ferramenta prática e aplicável para o planejamento realizado na 1ª Fase do Exame de 

Situação. 

Para guiar as entrevistas, foram elaboradas perguntas baseadas nos resultados 

obtidos através do questionário, confrontando se os dados técnicos mais importantes 
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elencados pelos pilotos são de fato importantes para os integrantes do EM GU/U 

planejarem, e se há vantagem ou desvantagem na elaboração do check-list como forma 

de agilizar esse trabalho do EM. Optou-se por esse método devido a vantagens como 

ordem e redação praticamente invariável para todos os entrevistados, acelerando o 

processo de análise dos dados. 

A entrevista foi aplicada a 06 oficiais que até o final do ano de 2019, já haviam 

integrado o EM de suas GU/U em operações que receberam a aeronave AS 365 K (HM-

1) como apoio, e o resultado está apresentado a seguir: 

Quanto à dificuldade no planejamento, devido ao desconhecimento de dados: 

 

Gráfico 6 – Resposta da amostra, em números absolutos, sobre a dificuldade do próprio EM GU/U de 
planejar o emprego da Aeronave AS 365-K (HM-1) devido ao desconhecimento de dados técnicos. 

Fonte: o Autor 

Rapidamente, ao analisar o levantamento apresentado no Gráfico 1, voltado para os 

elementos da AvEx, podemos concluir de fato que os integrantes do EM das GU/U 

desconhecem dados técnicos da Anv HM-1 e isso é algo que traz uma certa dificuldade 

durante o planejamento. 
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Quanto aos dados técnicos mais importantes no planejamento: 

 

Gráfico 7 – Resposta da amostra, em números absolutos, sobre os dados técnicos mais relevantes da 
Aeronave AS 365-K (HM-1). 

Fonte: o Autor 

O próximo passo da entrevista foi confrontar os dados técnicos mais relevantes dos 

pilotos versus EM das unidades. Nesse ponto, verificamos que há um pensamento 

alinhado sobre o que mais influência no planejamento das operações, quando se trata 

das capacidades e limitações da aeronave. 

Após a verificação das capacidades da aeronave que mais influenciam no 

planejamento, checamos se os integrantes sabiam encontrar esses dados, sejam em 

manuais ou até mesmo em contato prévio com a OM AvEx que iria prestar o apoio. 

E como última questão levantada durante a entrevista, comparando com o Gráfico 3, 

observamos que mais de 90% de ambos os lados (quem apoia e quem recebe o apoio), 

acreditam haver vantagens na divulgação ou formulação de um check-list com as 

principais capacidades e limitações da aeronave AS 365 K - HM/1. 
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3.1.3 Análise Documental 

Por último, nos debruçamos sobre alguns Relatórios Finais de Missão para verificar se 

houve situações em que o emprego da aeronave foi prejudicado, devido a um 

planejamento equivocado feito pelo EM GU/U que recebeu a aeronave em apoio, ou pela 

falta de tempo disponível justamente por ter gasto tempo demasiado durante o estudo da 

1ª Fase do Exame de Situação, isso sobre o ponto de vista do comandante da aeronave 

que estava em apoio a essa GU/U. 

Cabe ressaltar que o RFM é algo análogo a uma Análise Pós Ação (APA) já conhecido 

em todo o EB, trata-se de um relatório voltado para a AvEx, no qual são descritos em 

detalhes toda as atividades executadas pela tripulação da aeronave que esteve em apoio 

a operação, o qual possui um campo para citar as “Oportunidades de Melhorias”. Embora 

o RFM seja feito por todas as OM AvEx, não existe um modelo específico a fim de 

padronizar as informações, de tal forma que isto dificultou nossa pesquisa. 

Após analisar 3 RFM diferentes para encontrar situações onde pudesse ser observada 

a dificuldade do EM GU/U em empregar aeronave, concluímos que a Análise Documental 

como ferramenta de coleta de dados não foi eficiente, pois no campo “Oportunidades de 

Melhoria” o que se verificou foram medidas que interferiram diretamente no planejamento 

da AvEx, e não a tese que estávamos buscando. 

 

3.2 DISCUSSÃO 

 

Como vimos durante o desenvolvimento da 3ª parte deste trabalho - Resultados - 

pudemos verificar que quando se trata de conhecimento dos dados técnicos da aeronave, 

existe um pensamento alinhado entre aquele que apoia uma operação e aquele que está 

na função de planejador do EM GU/U. 

Ambos concordam com o ponto de que é importante o planejador ter em mãos, 

informações precisas e rápidas para tomada de decisão. Ainda sobre esse aspecto, 

levantamos que 3 capacidades da aeronave apareceram como sendo as mais 

importantes dentre as 7 apresentadas, sendo elas: a autonomia operacional, peso 

máximo de decolagem e número de passageiros (Gráfico 2). Porém, outra capacidade 
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levantada como sendo fundamental entre os entrevistados é a capacidade interna de 

carga, uma vez que no EB, ocorrem muitas missões do tipo apoio/ressuprimento logístico, 

e saber como deve ser confeccionado os Pct Log e quanto se pode carregar, são 

primordiais para que não se perca tempo tendo que redimensioná-los. 

Dentre as vantagens elencadas no Gráfico 4 pelos integrantes da AvEx, a redução do 

tempo gasto no assessoramento para planejamento do EM GU/U foi a opção mais 

votada, corroborando mais uma vez com a ideia de facilitar a tarefa de quem realiza o 

estudo durante a 1ª Fase do Exame de Situação.  

Apesar de somente 2 elementos da AvEx dentre os 47 participantes do questionário 

entenderem como haver desvantagem na divulgação dos dados técnicos da aeronave 

HM-1 aos integrantes do EM GU/U, é importante entender que essa preocupação advém 

do fato que o planejamento executado pelo integrante do EM GU/U sem a supervisão do 

elemento da AvEx, poderia gerar um retrabalho para ele mesmo, uma vez que este 

deverá conferir se o que foi planejado é exequível, conforme apresentado no Gráfico 5. 

Porém, como já vimos, as informações de que trata esse artigo científico não são de 

caráter sigilosas, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso fácil a esses dados. Assim 

sendo, acreditamos que há maior vantagem do que desvantagem na divulgação desses 

dados, o que torna a comunicação entre o elemento apoiado e o apoiador facilitada pois 

ambos entenderam das capacidades e limitações do equipamento, cabendo ao segundo 

confirmar e reajustar o planejamento do primeiro, se for o caso. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente trabalho se propôs a realizar uma revisão literária, questionamentos e 

entrevistas sobre o assunto a fim de buscar uma solução para o problema percebido com 

frequência durante os apoios prestados pela AvEx às diversas OM do EB em território 

nacional, problema esse traduzido pela falta de dados técnicos atualizados da aeronave 

AS 365 K (HM-1/Pantera), a fim de subsidiar o estudo realizado durante a 1ª Fase do 

Exame de Situação de maneira mais precisa. 
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As conversas informais nos corredores do 4º BAvEx sobre a dificuldade percebida dos 

diversos EM GU/U no momento de empregar o vetor aéreo com maior eficiência, fez com 

que este pesquisador procurasse uma forma de auxiliar esse trabalho. 

Após a coleta de dados e discussão realizada neste trabalho, pudemos observar que 

uma solução prática e eficiente seria a formulação de um check-list com os principais 

dados afetos ao emprego da aeronave HM-1, tendo em vista a fonte escassa para 

consulta dos mesmos, limitando-se basicamente ao ME 11.401 - DAMEPLAN - o qual 

está com dados desatualizados em relação as informações operacionais da aeronave. 

Essa situação foi constatada ao confrontar, por exemplo, o peso máximo de decolagem 

prevista no manual com o Boletim Técnico - Administrativo Nr 96, de 2 de abril de 2007 

(DMAvEx), sendo que este último alterou esse dado técnico para toda frota de HM-1 do 

EB desde 2007.  

Outra conclusão à qual chegamos com esse trabalho foi a de sugerir uma nova 

atualização do ME 11.401, que além de carecer dessa atualização de dados, também 

necessita de inclusão de novos e mais importante como levantado através das entrevistas 

com oficiais que já integraram o EM GU/U de suas OM e sentiram a necessidade de 

outras informações que não constam nas fontes de consulta atuais. 
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ANEXO A - SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Aeronave AS 365/K : HM-1 (Pantera) 

Dados Técnicos Eficiência Observações 

velocidade de cruzeiro 120 kt = 222 km/h Velocidade pode variar 

autonomia operacional 3h 
Já descontada a reserva 

obrigatória 

peso máx. decolagem 4100 kg Interfere na autonomia da Anv 

número de PAX¹ 7 (sentados em banco) Interfere na autonomia da Anv 

dimensão interna cabine 1,06 m x 1,78 m x 1,27 m (AxLxC) - 

capacidade carga interna 2,26 m² útil / até 1590 kg Interfere na autonomia da Anv 

guincho 270 kg / cabo distendido até 90 m Interfere na autonomia da Anv 

gancho 1000 kg Interfere na autonomia da Anv 

voo noturno Sim 
Área urbana ou deslocamento 

entre aeródromos 

OVN² Não opera com OVN - 

IFR³ Sim Verificar com a tripulação 

¹ PAX: Passageiros / ² OVN: Óculos de Visão Noturna / ³ IFR: Voo por instrumentos 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 
Dados Técnicos do HM-1 para planejamento das Operações 

 
Este questionário tem por finalidade coletar dados para o artigo científico do Cap André 

S. Silva. O referido artigo tem como objetivo verificar quais dados técnicos da Anv HM-1 

são de maior relevância para o planejamento de operações, seja em apoio a GU/U, nos 

diversos ambientes operacionais do território brasileiro. 

1- Em operações de apoio à GU/U, o Sr já verificou que o referido Estado-Maior teve 

dificuldades para planejar o emprego da Anv HM-1 por desconhecimento de dados 

técnicos, como velocidade de cruzeiro, autonomia operacional, peso máximo de 

decolagem, número de passageiros, etc? 

(  ) Sim  

(  ) Não  

2 - Na sua opinião, qual(is) dados técnicos da Anv HM-1 o Sr julga importante que o EM 

tenha conhecimento para planejar, antes mesmo do assessoramento de um elemento da 

AvEx? 

(  ) Velocidade de cruzeiro 

(  ) Autonomia operacional 

(  ) Peso máximo de decolagem 

(  ) Número de passageiros 

(  ) Dimensão interna da cabine 

(  ) Capacidade de carga interna 

(  ) Capacidade dos equipamentos disponíveis(guincho, gancho) 

(  ) Com a tripulação homologada OVN/IFR, se a Anv também está ECD operar 

Outro:_________________________________________________________________ 

3- Com esses dados técnicos disponíveis ao EM, o Sr acredita haver: 

(  ) Vantagem 

(  ) Desvantagem 

(  ) Nenhuma das opções 

4- Caso o Sr tenha respondido vantagem no item anterior, qual(is) seria(am) elas? 

(  ) Redução do tempo gasto no assessoramento para planejamento do EM 
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(  ) Aumento no tempo para operação, propriamente dita 

(  ) Aumento do tempo disponível para Mnt da Anv 

(  ) Respeito as Normas de Seg Voo da AvEx referente ao descanso da tropa, no caso 

de operações continuadas 

(  ) Outro 

Qual(is): _______________________ 

5- Caso o Sr tenha respondido desvantagem no item anterior, qual(is) seria(am) elas? 

(  ) Planejamento equivocado no emprego das Aeronaves 

(  )  Aumento de trabalho do comandante da Anv que deverá assegurar se o planejamento 

feito está correto, gerando um retrabalho 

(  ) Menor emprego das Anv 

(  ) Menor emprego do elemento da AvEx como integrante especial do EM 

(  ) Outro 

Qual(is): ______________________ 

6- Deseja acrescentar algo relevante? 

______________________________________________________________________ 

Fim do questionário 
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ANEXO C - ENTREVISTA 

 

Perguntas que serviram como base para as entrevistas realizadas com oficiais do EB 

que já foram integrantes do EM GU/U e foram apoiados pela AvEx em operações 

 

1. Qual o posto/arma/nome completo do Sr? 

2. Em qual OM o Sr servia quando foi membro do EM? e em que ano? 

3. Durante o período que o Sr integrou o EM, qual(is) foi(ram) a(s) operação(ões) que 

sua antiga OM recebeu apoio de uma Aeronave AS 365 K (HM-1:Pantera)? 

4. Para a(s) operação(ões) citada(s) na resposta anterior, com quanto tempo antes o Sr 

soube que receberia em apoio a aeronave Pantera? 

5. Nessa(s) operação(ões), o Pantera foi empregado para qual finalidade? 

6. O Sr sentiu alguma dificuldade de planejar o correto emprego do Pantera? 

- Caso o entrevistado tenha respondido não para o item 6: 

6.1.  O Sr tinha um conhecimento prévio dos dados técnicos do Pantera, a fim de 

realizar um planejamento mais adequado? Qual era sua fonte de consulta sobre 

os dados técnicos do Pantera? Foi o suficiente? 

- Caso o entrevistado tenha respondido sim para o item 6: 

6.2. Como o Sr fez para planejar o emprego correto do Pantera? 

7. Quais dados o Sr julga mais importante para planejar o emprego correto do Pantera: 

velocidade de cruzeiro, autonomia operacional, peso máximo de decolagem, número 

de passageiros, dimensão interna da cabine, capacidade de carga interna, 

capacidade do guincho e gancho e se a aeronave está homologada para voo OVN ou 

IFR? 

8. O Sr acredita haver vantagem ou desvantagem de ter em mãos um check-list com os 

dados técnicos do Pantera para realizar o estudo na 1ª Fase do Exame de Situação? 

Por quê? 

9. Gostaria de acrescentar mais alguma informação? 

 

______________________________________________________________________ 

Fim da entrevista 


