
 

 
 

SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS DE APOIO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

1. INTRODUÇÃO 

a. Este documento tem por objetivo complementar e/ou corroborar com os procedimentos previstos no 

Programa de Instrução Militar (PIM). 

 

b. Ainda, tem por objetivo orientar os planejadores de operações e exercícios no terreno sobre o 

emprego de meios da Aviação do Exército, abordando, de forma geral, as especificidades da Av Ex. 
 

2. CONSIDERAÇÕES 

a. Os Batalhões de Aviação do Exército (BAvEx), nos meses de janeiro a abril, implementarão a 

Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP), a preparação técnica de voo e as 

instruções de segurança de voo para todos os seus aeronavegantes. Este período é essencial para que os 

Batalhões fiquem em condições adequadas para apoiar a Força Terrestre (F Ter), de forma eficaz e 

segura, nos meses restantes do ano. Portanto, as solicitações de apoio da Av Ex deverão ocorrer de 1º 

de maio a 31 de dezembro, conforme previsto na Portaria – COTER/C Ex Nº 085, DE 19 JULHO de 

2021 – Diretriz para Gestão do Esforço Aéreo e Emprego da Aviação do Exército. Casos excepcionais 

serão avaliados pontualmente pelo Comando de Operações Terrestres (COTER), havendo, dessa forma, 

a necessidade de enviar um Pedido de Missão Aérea Extraordinária, via canal de comando, a esse Órgão 

de Direção Operacional (ODOp). 

 

b. O Órgão de Direção Geral/Órgão de Direção Setorial/Comando Militar de Área (ODG/ODS/C Mil 

A) é encarregado de priorizar as missões solicitadas pelos seus elementos subordinados. Cabe ao 

COTER consolidar e ordenar os pedidos, podendo, quando necessário, propor mudança de datas, a fim 

de melhor apoiar as demandas. 

  

c. Existem dois tipos de pedidos de apoio da Av Ex: o Pedido de Missão Aérea (PMA) e o Pedido de 

Missão Aérea Extraordinária (PMAE).  

1) Pedido de Missão Aérea (PMA) - é o documento pelo qual as OM, bimestralmente, seguindo o 

canal de comando, discriminarão suas necessidades de apoio da Av Ex, a serem analisadas e priorizadas 

pelo ODG/ODS/C Mil A, as quais serão encaminhadas ao COTER. 

2) Pedido de Missão Aérea Extraordinária (PMAE) - é o documento pelo qual a OM interessada, 

seguindo o canal de comando, encaminhará pedido ao COTER com antecedência mínima de 7 (sete) dias 

úteis em relação à data de execução pretendida. Tal solicitação deve se justificar pela excepcionalidade e 

será analisada pelo COTER. 

3) Não deverão constar do PMA ou PMAE as missões que: 

a) não se destinem ao Preparo e ao Emprego da F Ter (DIEx nº 3178 e 3179-Ch Mis Paz Av 

IGPM/COTER-CIRCULAR, de 3 de maio de 2019); 

b) não exijam o emprego do meio aéreo ou que o mesmo não seja absolutamente indispensável; 

e 

c) não estiverem em consonância com a doutrina vigente. 

4) As sistemáticas das solicitações do PMA e do PMAE constam no PIM e na Diretriz para Gestão do 

Esforço Aéreo e Emprego da Aviação do Exército. 

 

d. Os apoios da Av Ex em proveito de missões de Emprego terão prioridade sobre os apoios ao 

Preparo do Exército Brasileiro (EB), salvo situações excepcionais determinadas pelo COTER. 

Conseqüentemente, determinado apoio da Av Ex, previsto em Ordem de Emprego da Aviação do 

Exército (OEAvEx), poderá ser cancelado a qualquer momento, caso se enquadre nesta situação. 

 

e. Qualquer alteração referente à natureza da missão, esforço aéreo, modelo de aeronave e local de 

apoio, previsto em PMA e PMAE, só poderá ser efetivada com a autorização do COTER. 



60 dias antes do início do bimestre subsequente: o ODG/ODS/C Mil A remete o 

PMA ao COTER referente ao bimestre subsequente, detalhando e priorizando as 

missões 

15 dias antes do início do bimestre subsequente: o COTER informa o PMA 
aprovado, referente ao bimestre subsequente, ao ODG/ODS/C Mil A. Remete a 

OEAvEx ao CAvEx e aos C Mil A que possuem OM Av Ex diretamente subordinadas 

Após receber o PMA aprovado pelo COTER : o ODG/ODS/C Mil A informa o PMA 
aprovado aos escalões subordinados 

No mínimo, 10 dias antes da execução da missão aérea: após receber a OEAvEx, o 

CAvEx/OM Av Ex estabelecerá contato com a OM apoiada para as coordenações 
necessárias  

f. As missões aéreas que requeiram lançamento de paraquedistas só serão autorizadas, pelo COTER, 

em situações excepcionais e específicas, nas quais este tipo de adestramento, empregando aeronave de 

asa rotativa, seja necessário. 

 

g. As missões aéreas que requeiram o cumprimento de técnicas especiais (Rappel, Mc Guire, 

Helocasting, FastRope, Penca, e outras), deverão ser realizadas em proveito de tropas com 

características especiais/ operações especiais ou de Estabelecimento de Ensino (EE) de formação. Casos 

excepcionais serão analisados pelo COTER. 

 

h.  O voo noturno, com a utilização de óculos de visão noturna (OVN), é regulado por diversos 

parâmetros, tais como condições meteorológicas, condições técnicas dos locais de pouso e decolagem e 

adestramento da tripulação. Cabe ao comandante da aeronave avaliar e determinar se as condições do 

voo estão em conformidade com os padrões exigidos, implicando na sua execução ou não. Os padrões 

mínimos e as condições estabelecidas para realização do voo noturno, com ou sem OVN, constam nas 

Normas Operacionais do CAvEx e em manuais de manobra da Av Ex. 

 

i. Nos casos excepcionais em que forem solicitadas missões aéreas de natureza desconhecida/ inédita 

para a Av Ex, as mesmas serão alvo de análises e estudos conduzidos pelo CAvEx, à luz da doutrina e 

norteados por quesitos relacionados à segurança de voo. Tais demandas deverão ser encaminhadas ao 

COTER. Para maiores esclarecimentos, consultar a Divisão de Aviação e Segurança do COTER. 

 

j. Nos casos de emprego de aeronaves em proveito da operação ÁGATA, conforme DIEx nº 4826-Div 

Av Seg/Ch Mis Paz Av IGPM/COTER – CIRCULAR, de 27 de junho de 2019, o Comando Militar de 

Área (C Mil A) interessado em empregar meios aéreos da Av Ex, deverá encaminhar documento 

competente (DIEx ou Msg Op) ao COTER, tendo como destinatários as Chefia de Emprego da Força 

Terrestre (Ch Emp F Ter), para conhecimento, e Chefia de Missões de Paz, Aviação/ Inspetoria Geral 

das Polícias Militares (Ch Mis Paz Av/IGPM) , para providências. 

 

 

3. RESUMO DO CALENDÁRIO E FLUXOGRAMA 

a. PMA: 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



No mínimo, 7 dias úteis antes da execução da missão aérea: o ODG/ODS/C Mil A 

remete o PMAE ao COTER 

Até 3 dias úteis antes da execução da missão aérea: o COTER informa o PMAE 
aprovado ao ODG/ODS/C Mil A. Remete a OEEAvEx ao CAvEx e aos C Mil A que 

possuem OM Av Ex diretamente subordinadas 

Após receber o PMAE aprovado pelo COTER : o ODG/ODS/C Mil A informa o 

PMAE aprovado aos escalões subordinados 

Após receber a OEEAvEx aprovada pelo COTER: após receber  a OEEAvEx, o 

CAvEx/OM Av Ex estabelecerá contato com a OM apoiada para as coordenações 
necessárias  

b. PMAE: 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a. Os prazos para envio de documentações referentes ao apoio de Av Ex estão previstos no Anexo "A" 

do Programa de Instrução Militar (PIM). 

 

b. O ODG/ODS/C Mil A deverá utilizar os formulários existentes na página da internet/ intranet do 

COTER. 

 

c. Recomenda-se designar um oficial responsável, em cada C Mil A, para ser o contato direto com a 

Divisão de Aviação e Segurança do COTER para tratar de assuntos relativos às missões aéreas. 

 

d.  Dúvidas sobre solicitações de apoio da Aviação do Exército poderão ser tratadas pelo telefone (61) 

3415 6470 ou RITEX 860 6470, ou ainda, por meio do e-mail apoioaeronaval@coter.eb.mil.br. 

 

mailto:avex@coter.eb.mil.br

