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Resumo - A Aviação do Exército Brasileiro (AvEx) tem sido empregada em diversas missões ao longo
da história, tornando-se primordial para o sucesso das diversas operações militares nas quais é empregada. Este
Artigo Científico faz parte do Curso de Gerente de Manutenção de Aeronaves 2020. Seu objetivo é citar as
evoluções  nas  quais  sofreram as  aeronaves  de  asa  rotativa  da  Aviação  do Exército  Brasileiro  ao  longo da
história, afim de concluir os reais benefícios desfrutados pela Força Terrestre advindas destas melhorias. Para
isso,  foi  realizada  uma  pesquisa  bibliográfica  histórica,  consultados  livros  de  história  militar,  artigos  e
documentos que tratam das evoluções  e  modernizações  que  as  aeronaves  sofreram ao longo da história  da
aviação  do Exército  Brasileiro.  Também foram realizadas  entrevistas  com militares  que  serviram na  AvEx
(Aviação  do  Exército)  durante  estas  evoluções,  a  fim  de  constatar  a  opinião  dos  militares  em  relação  às
mudanças  operacionais  (segurança,  operacionalidade,  estabilidade,  performance,  dentre  outras)  sofridas  pela
AvEx com as  evoluções  das  aeronaves  adquiridas.  Como resultados  da  pesquisa  e  das  entrevistas,  embora
existam algumas críticas,  o  parecer  final  foi  positivo.  As aeronaves  modernizadas  e  suas  versões  evoluídas
atendem às necessidades da Aviação do Exército. Dito isto, podemos concluir que o Exército Brasileiro acertou
nas aquisições das novas aeronaves e contratações de modernização das aeronaves que já faziam parte da frota
da Aviação do Exército.

Palavras-chave: Evolução das Aeronaves. Identificação das Melhorias Operacionais. Modernizações. 

Abstract - Brazilian Army Aviation (AvEx) has been employed in various missions throughout history,
making it essential to the success of the various military operations in which it is employed. This Scientific
Article is part of the Aircraft Maintenance Manager Course 2020. Its objective is to evaluate the developments in
which the rotary wing aircraft of the Brazilian Army Aviation have undergone throughout history, in order to
conclude  the  real  benefits  enjoyed  by  the  Land  Force  resulting  from  these  improvements.  For  that,  a
bibliographic research was carried out, consulted military history books, articles and documents that deal with
the evolutions and modernizations that the aircraft underwent throughout the aviation history of the Brazilian
Army. Interviews were also carried out with military pilots who served in AvEx (Army Aviation), in order to
verify  the  opinion  of  the  military  in  relation  to  the  operational  changes  (security,  operability,  stability,
performance, among others) suffered by AvEx with the evolution of aircraft acquired. As a result of the research
and interviews, although there are some criticisms, the final opinion was positive. Modernized aircraft and their
evolved versions meet the needs of Army Aviation. That said, we can conclude that the Brazilian Army was
right in the acquisition of new aircraft  and modernization contracts for aircraft  that were already part of the
Army Aviation fleet.

Keywords: Aircraft Evolution. Identification of Operational Improvements. Modernizations.
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1. INTRODUÇÃO

Em meados da década de 1980, o Exército Brasileiro, ao assistir a evolução de outros

exércitos  do  mundo,  percebeu  à  necessidade  de  possuir  uma  aviação  própria,  a  fim  de

proporcionar à força terrestre maior mobilidade, flexibilidade e poder de combate. Para isso, o

Estado-Maior do Exército realizou estudos que resultaram na criação da DMAvEx (Diretoria

de Material de Aviação do Exército) em 1986. Neste mesmo ano foi criado o 1º BAvEx ( 1º

Batalhão de Aviação do Exército) (CAVEX, 201-). De acordo com o site do Comando da

Aviação do Exército, a justificativa para a escolha da cidade de Taubaté, no interior do estado

de São Paulo foi a seguinte:

Fisicamente, a Aviação passou a tomar forma com a instalação do 1º BAvEx
na cidade de Taubaté-SP, em janeiro de 1988. Esta localidade foi escolhida,
dentre outras, por sua posição estratégica no eixo Rio - São Paulo e por sua
proximidade  aos  importantes  centros  industriais  e  de  pesquisa  na  área  da
aviação,  como  a  Embraer,  Helibras  e  Centro  Técnico  Aeroespacial.
(CAVEX, 201-)

Figura 1-Canteiro de obras das novas inslações, foto de fevereiro de 1989 
Fonte: http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/historico. Acesso em: 20 ago 2020.

A Aviação do Exército Brasileiro (AvEx) tem sido empregada em diversas missões ao

longo da história, tornando-se primordial para o sucesso das diversas operações militares nas

quais é empregada. De acordo com o Manual de Campanha A AvEx:

http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/historico
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A missão da AvEx é prestar aeromobilidade orgânica à Força Terrestre, nas
operações em situação de guerra e de não guerra, preferencialmente à noite,
utilizando para tal as capacidades obtidas pelo emprego dos óculos de visão
noturna (OVN) e pelos dispositivos eletrônicos embarcados nas aeronaves.
(Manual  de Campanha A Aviação do Exército  nas  Operações  EB70-MC-
10.24, 1ª Edição. 2019, p. 2-1)

Além disso, a Aviação do Exército Brasileiro é um vetor de modernidade para a Força

Terrestre,  tornando  o  seu  emprego  de  grande  valia  no  desenvolvimento  e  difusão  de

tecnologia e doutrina nesta área da guerra moderna.

Neste contexto, é de grande valia que seja feito um estudo destas evoluções sofridas

pelas  aeronaves  de  asa  rotativa  do  Exército  Brasileiro,  objetivando  identificar  as  reais

melhorias que estas sofreram ao longo da história.

A  Aviação  do  Exército  Brasileiro,  no  quadro  atual  do  combate,  revela  a  sua

indispensável utilização no cumprimento das variadas missões das quais lhe são atribuídas.

Esta ideia é reforçada pelo manual Vetores Aéreos da Força Terrestre, que diz:

O caráter multidimensional do Espaço de Batalha e o imperativo de controlar
a iniciativa das ações no solo e no espaço aéreo próximo a ele reforçam a
necessidade de a Força Terrestre possuir meios que lhe permitam empregar
mobilidade tática e estratégica e obter superioridade de informações.

É nesse  contexto que  se  insere  o emprego dos vetores  aéreos  da
Força Terrestre,  relacionados às  aeronaves da Aviação do Exército  e  aos
Sistemas  de  Aeronaves  Remotamente  Pilotadas,  que  –  atuando  como
multiplicadores do poder de combate – possibilitam aos comandantes dos
elementos de emprego da Força Terrestre, em todos os níveis, explorar com
efetividade a terceira dimensão do Espaço de Batalha. (Vetores Aéreos da
Força Terrestre EB20-MC-10.214, 1ª Edição. 2014, prefácio)

A partir deste conhecimento, percebemos que para manter-se atualizada no contexto

dos avanços tecnológicos do combate moderno, a Aviação do Exército deve condicionar sua

frota de aeronaves de asa rotativa de forma a estar sempre apta a cumprir qualquer missão que

lhe seja atribuída. 

Ao longo da história,  a frota de aeronaves de asa rotativa da Aviação do Exército

passaram por diversas mudanças e implementações tecnológicas. Surge assim, a importância

de se identificar quais foram estas mudanças e quais os efeitos que estas mudanças surtiram

no emprego da Força Terrestre. 
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A pesquisa a ser realizada tratará acerca das evoluções sofridas pelas aeronaves de asa

rotativa utilizadas pelo Exército Brasileiro ao longo da história, apresentando as principais

mudanças  sofridas  e  identificando  as  consequências  destas  evoluções  para  o  emprego  da

Força Terrestre.

Com  a  constante  evolução  do  cenário  dos  conflitos  armados  da  atualidade,  é

necessário que as aeronaves de asa rotativa passem por constantes aprimoramentos, a fim de

manter a operacionalidade do escalão na qual a Aviação do Exército está inserida. Para que

estes aprimoramentos sejam eficazes, é necessário que seja feito um acompanhamento das

evoluções realizadas.

Diante disto,  é importante problematizar a questão:  foram estas evoluções positivas

para o emprego da Aviação do Exército? Quais características das aeronaves foram alteradas?

E quais foram os ganhos decorrentes das alterações?

A pesquisa se dá na premissa de que as evoluções  sofridas pelas aeronaves foram

positivas para manter a operacionalidade da Força Terrestre na conjuntura atual do combate,

mantendo o Exército Brasileiro em paridade aos demais países do mundo.

O  objetivo  geral  do  estudo  consiste  em  citar  as  transformações  sofridas  pelas

aeronaves, de forma a concluir os reais benefícios desfrutados pela Força Terrestre.

O artigo foi produzido com base em uma pesquisa do tipo bibliográfica histórica, na

qual  foram reunidos,  de  forma  objetiva,  os  dados  provenientes  de  manuais  técnicos  das

aeronaves, com a finalidade de se obter o fator comparativo entre o antes e o depois de cada

aeronave.

Além  disso,  foi  realizada  uma  pesquisa  de  cunho  qualitativa,  nas  quais  militares

(pilotos de aeronaves que vivenciaram as evoluções da frota da Aviação do Exército) foram

entrevistados, visando compreender os níveis de satisfação daqueles que trabalham com as

aeronaves. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, no intuito de registrar

corretamente todas as informações coletadas.

O objetivo deste artigo é verificar as reais mudanças surtidas nas operações militares

advindas das evoluções das aeronaves de asa rotativa empregadas pela Aviação do Exército

Brasileiro. Para isso, foram entrevistados militares (pilotos) que possuem vasta experiência

nos helicópteros e suas respectivas versões modernizadas. Também foi entrevistado o Coronel
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R1  Geraldo,  chefe  do  Espaço  Cultural  da  Aviação  do  Exército,  militar  com  grande

conhecimento da história da AvEx.

Para a coleta  de dados fundamentais  para dar embasamento à este trabalho,  foram

entrevistados os seguintes militares:

Nome Justificativa

RICARDO RAMOS RAMIRES - MAJOR Piloto das aeronaves HB 350 L1 Esquilo (HA-
1) e AS 550 A2 Fennec (versão modernizada

da aeronave HA-1).

DANIEL MOREIRA ROXO – CAPITÃO Piloto das aeronaves AS 365 K Pantera (HM-
1) e AS 365 K2 Pantera.

FLÁVIO BATISTA DOS SANTOS
JÚNIOR - TENENTE CORONEL

Piloto das aeronaves AS 532 UE Cougar (HM-
3) e H 225M Jaguar (HM-4).

ANTÔNIO GERALDO RODRIGUES –
CORONEL R1 

Chefe do Espaço Cultural da Aviação do
Exército

Quadro 1 – Quadro dos militares especialistas entrevistados.
Fonte: O autor.

2. DESENVOLVIMENTO 

Seguindo os objetivos deste trabalho, foram divididas as aeronaves em duas vertentes

para  facilitar  o  entendimento  do  assunto:  Linha  Francesa  e  Linha  Norte  Americana  de

aeronaves de asa rotativa utilizadas pelo Exército Brasileiro.

2.1 LINHA FRANCESA

A linha francesa de aeronaves compreende os helicópteros HB 350 L1 Esquilo (HA-

1), AS 550 A2 Fennec (versão modernizada da aeronave HA-1), AS-365 K Pantera (HM-1),

AS 365 K2 Pantera (versão modernizada da aeronave HM-1), AS532 UE Cougar (HM-3 e

H225M Jaguar (HM-4).

2.1.1 HELICÓPTEROS HB 350 L1 ESQUILO (HA-1) E AS 550 A2 FENNEC (VERSÃO

MODERNIZADA) 
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 Segundo  entrevista  com  o  chefe  do  Espaço  Cultural  da  Aviação  do  Exército,  o

coronel R1 Antônio Geraldo Rodrigues, as aeronaves HB 350 L1 Esquilo (HA-1) marcaram a

história  da  Aviação  do  Exército  por  terem  sido  as  primeiras  aeronaves  de  asa  rotativa

adquiridas pelo Exército Brasileiro, juntamente com as AS-365 K Pantera (HM-1). No ano de

1987 foram adquiridos 16 helicópteros HB 350 L1 Esquilo (HA-1) e 36 AS-365 K Pantera

(HM-1), sendo a primeira aeronave, um HB 350 L1 Esquilo (HA-1), entregue em 1989 ao 1º

BAvEx em Taubaté, nomeada como EB 1001.

Figura 2 - Formatura de recebimento do 1º helicóptero (Esquilo HA-1) em 21 de Abril de 
1989.
Fonte: http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/historico. Acesso em: 20 ago 2020.

O  HB 350 L1 Esquilo (HA-1) é um helicóptero monomotor, movido por um motor

Turbomeca Arriel 1D1, que aciona um rotor principal de três pás, equipado com uma cabeça

de rotor Starflex. Os rotores principal e de cauda usam material composto e são projetados

para minimizar a corrosão e os requisitos de manutenção. A aeronave também pode ser ligada

e desligada rapidamente,  o que geralmente é útil  durante funções de serviços médicos de

emergência.  É  equipado com controles  de voo assistidos  hidraulicamente;  esses  controles

http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/historico
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permanecem  operacionais,  embora  operados  com maior  esforço  físico,  em caso  de  falha

hidráulica. 

Após o recebimento total destas aeronaves, foi realizado um aditivo contratual que

permitiu a compra de mais 20 aeronaves, agora na versão armada do modelo AS 550 A2

Fennec, para cumprir missões de reconhecimento e escolta armados.

Após o recebimento das 52 aeronaves adquiridas e em face da reorganização
da  AvEx e  da  necessidade  de  mais  helicópteros,  por  meio  de  um termo
aditivo ao contrato com o consórcio Aeroespatiale/Helibras, foi comprado
um lote de 20 AS 550 A2 FENNEC (versão da Anv HA-1). (CAVEX, 201-)

Em 2011,  com um gradativo  aumento nas diversas atribuições  e  responsabilidades

incumbidas à AvEx, viu-se à necessidade, após um estudo das tecnologias disponíveis que

atenderiam às  carências  da  AvEx,  de  modernizar  os  helicópteros  HA-1  por  meio  de  um

upgrade (HELIBRAS NO AR – Nº 38, 2013). Uma melhoria de grande valia para manter as

capacidades operacionais, uma vez que se trata da única aeronave de reconhecimento e ataque

da Aviação do Exército. Estas modernizações aumentaram a vida útil da frota do AS 550 A2

Fennec por mais 25 anos.

O pacote de modernização prevê a instalação de um novo Sistema Aviônico,
compreendendo Sistema Glass Cockpit, piloto automático dois eixos, novos
Rádios Navegação-Comunicação, compatibilização para utilização de óculos
de visão noturna,  banco com absorção de energia e regulagem de altura,
proteção balística, novos braços suporte para armamento e degrau DART.
Receberão as novas tecnologias 36 aeronaves, sendo três delas totalmente
reconstruídas e 33 modernizadas. (HELIBRAS NO AR - Nº 38 - ABRIL DE
2013) 
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Figura 3  - Painel digital da aeronave AS 550 A2 Fennec.
Fonte: https://www.edrotacultural.com.br/fennec-ate-2045/. Acesso em: 25 ago 2020.

Cumprindo  os  objetivos  deste  trabalho,  foi  entrevistado  o  Major  Ricardo  Ramos

Ramires, piloto com vasta experiência em ambas aeronaves HB 350 L1 Esquilo (HA-1) e AS

550 A2 Fennec (versão modernizada da aeronave HA-1) a fim de verificar quais foram os

reais  impactos  que  cada  uma  destas  mudanças  proporcionaram nas  operações  aéreas  nos

quesitos  segurança,  estabilidade,  rendimento,  economia,  dentre  outras  observações

importantes que pudessem ser apresentadas. 

Na  opinião  do  entrevistado,  com  relação  aos  impactos  das  mudanças  entre  as

aeronaves HB 350 L1 Esquilo (HA-1) e a AS 550 A2 Fennec (modernizada), os aspectos

levantados foram: uma maior segurança, uma vez que, com os novos aviônicos da aeronave, o

piloto  automático  e  a  navegação  por  sistema  GPS,  reduziu-se  a  carga  de  trabalho  da

tripulação, o que ocasionou um menor desgaste físico aos aeronavegantes. 

 

Quanto à operacionalidade, ela ganhou algumas funcionalidades que também
entregam um produto na ponta da linha, que é particularmente o que eu vejo
na  navegação  GPS.  Então  eu  tenho  uma  navegação  mais  precisa,  além
também de reduzir a carga de trabalho da tripulação. Ela é uma aeronave
mais estável do que o Esquilo, também. Isso melhora a questão do comando
da aeronave.

https://www.edrotacultural.com.br/fennec-ate-2045/
https://www.edrotacultural.com.br/fennec-ate-2045/
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Quanto à economia, o Major Ricardo discorreu que a aeronave AS 550 A2 Fennec

(modernizada) perde para a HB 350 L1 – Esquilo. Por possuir uma carga maior de aviônicos,

a AS 550 A2 Fennec tem uma capacidade de carregar peso menor do que a HB 350 L1 –

Esquilo,  visto que as duas aeronaves possuem o mesmo motor.  Isto ocasiona em maiores

gastos  com  combustível,  menor  capacidade  de  peso  livre,  menor  autonomia  e  maior

necessidade de apoio de solo.

Quanto à economia, ela já perde para outra porque a outra por ter menos
aviônicos ela tem uma menor necessidade de apoio de solo. Então, eu não
tenho  tanta  necessidade  de  bateria  quanto  essa  tem.  Esta  tem  uma
necessidade maior de dar partida com auxílio de fonte externa. A outra não
precisa.  A  maioria  das  partidas  que  a  gente  faz,  principalmente  quando
estamos em operação,  são na bateria  da própria aeronave.  Essa demanda
mais apoio de solo.

Ao ser perguntado qual seria a sua visão no contexto geral da evolução desta aeronave,

se  a  mudanças  sofridas  foram importantes  para  a  Aviação  do  Exército,  se  atenderam às

necessidades  da  tropa  e,  caso  exista,  relatar  alguma  oportunidade  de  melhoria,  o  Major

Ricardo expressou o seguinte: 

Com relação ao atendimento das necessidades da tropa, eu vejo com dois
viés: O primeiro é que, se eu observar só o produto reconhecimento e ataque
(o Fennec AvEx é uma aeronave de reconhecimento e ataque). Se eu for
observar  as  manobras  clássicas  de  reconhecimento  e  ataque
(reconhecimento,  segurança,  ataque  aeromóvel,  escolta  aeromóvel,
vigilância  aeromóvel  e  outras  manobras  inerentes  ao  reconhecimento  e
ataque),  ela  ganhou,  principalmente  com  a  parte  do  GPS,  uma  melhor
precisão  na  navegação,  além  de  uma  redução  na  carga  de  trabalho  da
tripulação e isso acaba resultando que, se eu estou apoiando alguém, eu vou
passar para  ele  e  vou conseguir  fazer as  coisas  um pouco mais rápido e
passar  para  ele  uma posição com melhor  precisão.  Então isso melhorou.
Mas,  quando  ela  é  utilizada  como  um  emprego  geral  (para  transportar
pessoas ou realizar algum outro tipo de missão que não seja muito clássica
do reconhecimento e ataque) então ela perdeu, porque ela ficou com menos
peso livre. Para carregar o mesmo peso que a aeronave anterior, ela terá que
reduzir a quantidade de combustível , o que faz com que ela perca autonomia
em relação ao Esquilo.

A principal parte das necessidades de atendimento da tropa que não
foi atendida é a capacidade de tiro. Ela não está ainda totalmente (mesmo
com o equipamento da aeronave antiga configurado para a nova aeronave)
configurada  para  a  nova  aeronave.  Então  ela  ainda  não  está  atirando  de
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forma  operacional  como  a  anterior  estava.  E  isso  também  é  uma
oportunidade de melhoria,  até porque ainda está em análise o projeto do
equipamento de tiro.  E ela recebeu uma carga grande de aviônicos  entre
outros materiais que aumentaram o peso básico da aeronave e ela continua
com o motor da aeronave antiga. Então, uma oportunidade de melhoria seria
uma  aeronave  com uma  potência  maior,  já  que  ela  tem mais  peso  para
carregar.

2.1.2 HELICÓPTEROS AS 365 K PANTERA (HM-1) E AS 365 K2 PANTERA (VERSÃO
MODERNIZADA DA AERONAVE HM-1)

Em  1987,  após  o  renascimento  da  Aviação  do  Exército,  foram  adquiridas  36

helicópteros de manobra AS 365 K Pantera (HM-1), juntamente com as aeronaves de ataque e

reconhecimento HB 350 L1 Esquilo (HA-1). A primeira aeronave AS565 Pantera chegou em

1988. É a versão militar do helicóptero bimotor multifuncional Eurocopter AS365 Dauphin,

da guarda costeira  norte-americana.  O Pantera é usado para uma ampla gama de funções

militares, incluindo ataque de combate, apoio de fogo, busca e resgate e evacuação médica.3

Em  entrevista  com  o  Coronel  R1  Antônio  Geraldo  Rodrigues,  chefe  do  Espaço

Cultural  da  Aviação  do  Exército,  este  citou  algumas  características  importantes  sobre  a

aeronave AS 365 K Pantera (HM-1): 

Foram recebidos 36 AS 365 K Pantera, com motor Arriel 1N1 dentro da
mesma configuração. Até então tudo analógico. O primeiro Pantera chegou
em 1988. Aeronave de manobra. Ele tinha uma característica: ele tinha, em
termos de navegação, um equipamento chamado ÔMEGA, que se baseava
em antenas distribuídas pela superfície do planeta Terra. Não havia GPS na
época. Mas era o meio para a rádio navegação.

3 Informações tiradas em entrevista com o Coronel R1  Antônio Geraldo Rodrigues, chefe do 
Espaço Cultural da Aviação do Exército.
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Figura 4: Helicóptero de manobra AS 365 K Pantera (HM-1)
Fonte: https://www.planobrazil.com/2014/10/21/exercito-brasileiro-eb-aprova-a-modernizacao-do-
pantera/, Acesso em: 25 ago 2020.

Em virtude dos avanços tecnológicos e da necessidade de se manter atualizada em

relação aos demais forças armadas do países do mundo, a Aviação do Exército assinou, em

janeiro de 2010, contrato com a Helibras para modernizar 34 AS 365 K Pantera (HM-1). De

acordo com notícia publicada no dia 13 de março de 2014 no site da Airbus, o Pantera K2 da

Helibras  é  o  primeiro  helicóptero  totalmente  certificado  no  Brasil  pelo  Departamento  de

Ciência  e  Tecnologia  Aeroespacial  (DCTA)  do  país.  É  uma  conquista  histórica  para  a

Helibras,  com sede  em Itajubá,  Brasil,  já  que  esta  versão em particular  foi  desenvolvida

inteiramente no Brasil (JUMPEI, 2014).

Apresentando equipamentos e sistemas de última geração, a atualização do
Pantera  K2 permitirá  que o  AS365 do Brasil  permaneça  operacional  por
mais 25 anos. O valor do contrato para modernizar todos os 34 Panteras a
serviço do Exército Brasileiro é de 347 milhões de reais. (JUMPEI, 2014)

https://www.planobrazil.com/2014/10/21/exercito-brasileiro-eb-aprova-a-modernizacao-do-pantera/
https://www.planobrazil.com/2014/10/21/exercito-brasileiro-eb-aprova-a-modernizacao-do-pantera/
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Figura 5: Helicóptero de manobra AS 365 K2 Pantera (versão modernizada do AS 365 K Pantera)
Fonte: https://www.defesanet.com.br/helibras/noticia/27708/Helibras-entrega-mais-duas-aeronaves-
modernizadas-para-o-Exercito-Brasileiro/. Acesso em: 25 ago 2020.

No tocante à modernização da aeronave AS 365 K Pantera (HM-1), foi entrevistado o

Capitão Daniel Moreira Roxo, piloto com grande experiência nas duas aeronaves AS 365 K

Pantera (HM-1) e AS 365 K2 Pantera (versão modernizada da aeronave HM-1), objetivando

verificar  os reais  impactos  que cada uma destas  mudanças  proporcionaram nas  operações

aéreas nos quesitos segurança, estabilidade, rendimento, economia, dentre outras observações

importantes que pudessem ser apresentadas.

Na  opinião  do  entrevistado,  com  relação  aos  impactos  das  mudanças  entre  as

aeronaves  AS 365 K Pantera (HM-1) e  AS 365 K2 Pantera   (modernizada),  os  aspectos

levantados  foram:  houve  um ganho  significativo  no  quesito  tecnológico,  uma  vez  que  a

aeronave  K2  recebeu  um  novo  painel  de  aviônicos,  melhoria  nos  sistemas  de  rádio  e

instalação de um piloto automático  de 4 eixos;  houve também um ganho expressivo,  em

comparação com a aeronave antiga, na parte de desempenho, visto que a aeronave AS 365 K2

Pantera recebeu dois motores novos e muito mais potentes. 

Em relação à operacionalidade do K2, é muito parecida a operação. Claro
que aumentou.  Porque antigamente,  na  amazônia,  a gente  sofria  bastante

https://www.defesanet.com.br/helibras/noticia/27708/Helibras-entrega-mais-duas-aeronaves-modernizadas-para-o-Exercito-Brasileiro/
https://www.defesanet.com.br/helibras/noticia/27708/Helibras-entrega-mais-duas-aeronaves-modernizadas-para-o-Exercito-Brasileiro/
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com restrição de peso máximo de decolagem. Então, com 4100kg, já ficava
difícil operar se estivesse muito calor ou em elevadas altitudes. E, realmente,
o K2 tem cumprido os gráficos de desempenho. Ele sai de área restrita com
peso máximo de decolagem.

De acordo com o Capitão Roxo, em termos de projeto, a aeronave nova atende às

necessidades.  No  entanto,  foram  levantados  algumas  deficiências  e  possibilidades  de

melhorias para o K2: na parte de comunicações, como foi aproveitada a mesma estrutura da

aeronave antiga, não existem pontos de comunicação para os tripulantes que estejam a bordo

(passageiros); no quesito transporte de pessoal, por conta de ter-se mantido a mesma estrutura

e, consequentemente as mesmas capacidades, não houve ganho algum; embora o problema da

motorização tenha sido resolvida, foi mantida a mesma caixa de transmissão no projeto do

K2,  o que acabou por  criar  um outro problema,  já  que os  motores  novos entregam mais

potência e torque, que ultrapassam a capacidade que a caixa de transmissão suporta.

Um dos pontos fundamentais é que foram trocados os 2 motores antigos,
colocaram dois motores muito mais potentes, que levam ate 4900kg de peso
máximo. Porém, como a caixa de transmissão não foi trocada. Antigamente
a gente tinha problema de motor, que não davam conta. Então a gente tem
motor sobrando, com um consumo um pouco maior e a caixa de transmissão
dá a limitação. Isso foi um problema e é um problema que não tem solução.

2.1.3 HELICÓPTEROS AS532 UE COUGAR (HM-3) e H225M JAGUAR (HM-4)

Embora  sejam  aeronaves  diferentes  e  não  uma  sendo  a  evolução  da  outra  como

aconteceu com os Helicópteros Esquilo e Pantera, a aeronave H225M Jaguar (HM-4) é uma

aeronave  de  manobra  da  mesma família  do  AS532 UE Cougar  (HM-3).  Ao longo  deste

trabalho, iremos perceber que o H225M Jaguar (HM-4) foi adquirido para suprir algumas

deficiências encontradas na aeronave mais antiga da mesma família, o AS532 UE Cougar.4

4 Informações tiradas em entrevista com o Coronel R1  Antônio Geraldo Rodrigues, chefe do 
Espaço Cultural da Aviação do Exército.
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Figura 6:  Helicóptero AS532 UE Cougar (HM-3)
Fonte: https://forum.contatoradar.com.br/index.php?/topic/120916-helibras-assina-mais-duas-
inspecoes-g-em-helicopteros-cougar-do-exercito/. Acesso em: 05 set 2020.

Para compararmos estas duas aeronaves, foi entrevistado o Tenente Coronel Flávio

Batista  dos  Santos  Júnior,  piloto  com  amplo  conhecimento  das  duas  aeronaves.  Com  a

finalidade de se averiguar se a aeronave H225M Jaguar (HM-4) foi, realmente, uma evolução

que trouxe consequências positivas para a Aviação do Exército, foi perguntado ao Tenente

Coronel Santos Júnior quais foram os impactos  que a aquisição do Jaguar trouxe para as

operações militares em comparação à aeronave AS532 UE Cougar (HM-3). 

Diversos  foram  os  aspectos  levantados  pelo  Tenente  Coronel  Santos  Júnior  com

relação à aeronave H225M Jaguar (HM-4): a aeronave é dotada de dois guinchos, um elétrico

e um hidráulico,  que oferecem maior  operacionalidade pois, em caso de falha de um dos

guinchos,  ainda  existe  o  guincho  secundário  para  cumprir  a  tarefa;  o  sistema  de  piloto

automático de 4 eixos oferece uma maior precisão e estabilidade no voo; maior segurança por

conta dos sistemas de prevenção de colisão de tráfego e informações de guerra eletrônica; o

trem de pouso retrátil diminui o arrasto causado pelos atritos entre o ar e a aeronave durante o

voo de traslado, o que aumenta a economia de combustível e um aumento significativo na

velocidade de cruzeiro da aeronave;  sistema EWS de detector  a laser,  detector  por radar,

https://forum.contatoradar.com.br/index.php?/topic/120916-helibras-assina-mais-duas-inspecoes-g-em-helicopteros-cougar-do-exercito/
https://forum.contatoradar.com.br/index.php?/topic/120916-helibras-assina-mais-duas-inspecoes-g-em-helicopteros-cougar-do-exercito/
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alerta  de  aproximação  de  mísseis  e  lançador  de  flare  oferecem  uma  maior  segurança  à

tripulação. 

Pra gente  é  top de linha o negócio.  Nenhuma aeronave do EB tem essa
configuração. E a maioria das aeronaves da Força Aérea também não tem.
Então a gente está na frente nessa tecnologia. O Pessoal tem usado pouco,
tem treinado pouco, ainda não tem muito conhecimento, mas só do material
estar disponível pra gente utilizar já é um ganho muito bacana. E, pra gente
que voa na fronteira aqui, é um negocio sem comparação.

Figura 7: Helicóptero H225M Jaguar (HM-4)
Fonte: https://www.defesanet.com.br/ec725/noticia/25858/Helibras----Dois-H225M-entregues-em-
maio/. Acesso em: 05 set 2020.

Outra  evolução  importante  que  a  H225M  Jaguar  implementou  foi  a  parte  de

abastecimento sob pressão que, além de ser um procedimento mais rápido de abastecimento,

ele possibilita fazer o abastecimento em dias de chuva. De acordo com o entrevistado, era

uma restrição em relação à aeronave Cougar que foi solucionada pelo Jaguar. 

Outra coisa, também, que a gente ainda está começando a estudar e planejar
aqui é fazer o abastecimento num voo pairado. Então iríamos mobiliar uma
de nossas  embarcações  balsa,  que  sobem o rio  para  ir  à  São Gabriel  da

https://www.defesanet.com.br/ec725/noticia/25858/Helibras----Dois-H225M-entregues-em-maio/
https://www.defesanet.com.br/ec725/noticia/25858/Helibras----Dois-H225M-entregues-em-maio/
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Cachoeira, Tabatinga e outras regiões, com combustível que normalmente já
vai para os PEFs (Pelotões Especiais de Fronteira). E então já vai a bomba
junto. Então, numa situação de emergência, você pode fazer o abastecimento
em voo pairado em cima destas balsas. É um procedimento normal de fazer
pela marinha em embarcação no mar. E a gente vai começar a estudar esta
possibilidade  para  fazermos  nas  nossas  embarcações  aqui  do  Comando
Militar da Amazônia.

Além de toda a parte de aviônicos e sistemas de defesa da aeronave, a aeronave está

configurada com rádio com capacidade criptográfica de salto de frequência e misturador de

voz.  O Tenente  Coronel  Santos Júnior  afirma ser  uma tecnologia  de última geração,  que

nenhuma outra aeronave do Exército Brasileiro possui. Um ganho operacional muito grande

em relação ao helicóptero AS532 UE Cougar (HM-3). O ar condicionado, conforme palavras

do entrevistado,  também foi  um ponto  positivo,  pois  há  um desgaste  físico  da tripulação

menor em relação ao Cougar, que não possui ar condicionado. Isso aumenta o rendimento dos

trabalhos da tripulação.

Ao final da entrevista, foi perguntado ao Tenente Coronel Santos Júnior qual seria a

visão dele, como piloto experiente, no contexto geral da evolução desta aeronave, a fim a

opinião do entrevistado em relação à operacionalidade das duas aeronaves e se a aquisição do

Jaguar supriu às dificuldades sofridas pelo Cougar. De acordo com o entrevistado, a aquisição

do helicóptero H225M Jaguar (HM-4) foi um ganho operacional muito grande em relação ao

helicóptero AS532 UE Cougar (HM-3). Todavia, sendo aeronaves diferentes, o Jaguar veio

para cumprir missões militares de cunho operacional, enquanto o Cougar têm sido empregado

em missões de apoio logístico. 

A aeronave, o que acontece, ela é um ganho operacional muito grande. Na
hora que você compara ela com o Cougar é um pouco difícil porque é como
se fossem duas aeronaves para operações totalmente diferentes. O Cougar é
uma aeronave excepcional para fazer um apoio logístico. Ela não tem, na
verdade, sistema de defesa da aeronave. Então para fazer um apoio logístico
com o Cougar, ela é uma aeronave excepcional porque ela tem um a grande
capacidade de carga e volume. Hoje, eu diria que o Cougar é mais voltado
para a parte de apoio logístico. Enquanto o Jaguar seria mais voltado para o
apoio  em  combate  realmente.  O Jaguar,  pelo  fato  de  ter  todo  esse
equipamento de defesa da aeronave, você acaba perdendo em peso. Então,
apesar de ter um volume maior do que o Cougar, você acaba perdendo em
peso.  Para  conseguir  levar  o  mesmo  peso,  você  teria  que  diminuir  o
combustível.
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2.2 LINHA NORTE AMERICANA

Embora  não  tenha  sido  o  foco  deste  trabalho,  cabe  citar  a  única  aeronave  norte

americana que a AvEx possui em sua frota de helicópteros quase que exclusivamente francesa

se não fosse pelo Sikorsky s-70  Blackhawk.

2.2.1 HELICÓPTERO SIKORSKY UH-60 BLACKHAWK (HM-2)

Em 1997, o Exército Brasileiro adquiriu 4 aeronaves Sikorsky S-70A Blackhawk. Um

tipo de aeronave totalmente militar, diferente do que se tinha naquela época na AvEx. As

aeronaves foram adquiridas para cumprir o papel do Brasil de observador na missão de paz da

ONU, monitorando o cessar-fogo após a Guerra do Cenepa entre Peru e Equador. “Em 97

foram recebidas as 4 aeronaves Blackhawk Sikorsky, que não chegaram pro Brasil. Foram

para a operação de paz entre o Peru e Equador. Quando acabou a missão de paz, elas foram

designadas pro 1º BAvEx, em Manaus. Estas aeronaves ainda estão em operação.”5

5 Informações tiradas em entrevista com o Coronel R1  Antônio Geraldo Rodrigues, chefe do 
Espaço Cultural da Aviação do Exército.
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Figura 7: Helicóptero  Sikorsky S-70A Blackhawk.
Fonte: defesaaereanaval.com.br/aviacao/sikorsky-fecha-acordo-com-ita-e-implanta-novo-curso. Acesso
em: 05 set 2020.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente  trabalho  teve  por  objetivo  identificar  as  transformações  sofridas  pelas

aeronaves ao longo da história, de forma a concluir os reais benefícios desfrutados pela Força

Terrestre, verificando se estas evoluções satisfazem às necessidades da Aviação do Exército

no emprego de suas atribuições. 

A  pesquisa  validou a  importância  de  verificar  quais  foram os  reais  impactos  das

evoluções das aeronaves de asa rotativa sofridas ao longo da história, dentre elas a economia,

a segurança, a operacionalidade, a estabilidade, o rendimento, a autonomia, etc. Estes dados

foram coletados por meio de entrevistas com militares especialistas em nas aeronaves que

sofreram algum tipo de modernização,  para que se pudesse utilizar  do fator comparativo.

Além  disso,  foram  exploradas  a  opinião  dos  militares  com  relação  ao  atendimento  das

necessidades da AvEx, a fim de saber se as modernizações e evoluções das aeronaves antigas
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foram  positivas  e,  caso  houvesse,  enxergar  possíveis  possibilidades  de  melhoria  nestas

versões evoluídas. 

Embora existam algumas críticas, o parecer geral dos entrevistados foi positivo. As

aeronaves modernizadas e suas versões evoluídas atendem às necessidades da Aviação do

Exército. Dito isto, podemos concluir que o Exército Brasileiro acertou nas aquisições das

novas aeronaves e contratações de modernização das aeronaves que já faziam parte da frota

da Aviação do Exército.
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