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O 1º ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO SUL – EsqdHU-51

O EsqdHU-51 é uma Organização Militar da Marinha do Brasil subordinada ao

Comando do 5º Distrito Naval, com sua sede na Ilha do Terrapleno de Leste, localizada

na zona portuária da cidade de Rio Grande - RS. Por ser subordinado diretamente ao

Comando do 5º Distrito Naval, atua em toda sua área de jurisdição, constituída pelos

estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 

Criado em 25 de junho de 1998, é comandado por um Oficial Aviador Naval e

dispõe  de  três  helicópteros  leves  monoturbina  AS350  Esquilo,  denominados  pela

Marinha como UH-12, para o cumprimento da sua missão.

O símbolo do Esquadrão é o Albatroz, ave oceânica de grande envergadura, cuja

maior ocorrência se dá em águas subtropicais e polares do hemisfério sul, capaz de voar

a longas distâncias da costa em meio a condições meteorológicas adversas, as quais

outros pássaros não seriam capazes de enfrentar.

Adotando o lema “No ar, para Apoiar e Salvar”,  o Esquadrão Albatroz atua em

ações  de  patrulha  fluvial  e  costeira,  operações  ribeirinhas,  busca  e  salvamento,

esclarecimento visual, transporte de tropa, evacuação aeromédica (EVAM), assistência

cívico  social,  apoio  logístico  móvel,  apoio  às  operações  especiais,  transporte

administrativo, escolta e ataque aéreo.
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NOSSA HISTÓRIA

1915 – A deposição de sedimentos da dragagem da bacia do Porto Novo do Rio Grande

dá origem a um terreno plano, a Ilha de Terrapleno do leste.

1935 - O Terrapleno do leste foi utilizado para a instalação da Base de Aviação Naval do

Rio Grande, contando com uma doca para pequenas embarcações e hidroaviões.

1940 - O governo do Estado do Rio Grande do Sul assina oTermo de entrega da ilha para

o  Ministério  da  Marinha,  sendo  a  mesma  cedida,  em  seguida,  ao  Ministério  da

Aeronáutica.

1954 - O Ministério da Aeronáutica devolve ao Ministério da Marinha os terrenos e

benfeitorias da Ilha do Terrapleno.

1958 - O Ministério da Marinha inicia estudos para reaproveitar as instalações da Ilha

na  preparação  dos  militares  Aviadores  Navais  para  operação  no  futuro  Navio

Aeródromo Ligeiro.

1998 - Em 25 de junho de 1998 foi ativado o 5º Esquadrão de Helicópteros de Emprego

Geral.

2017  –  O  Esquadrão  recebe  a  Insígnia  do  Mérito  Aeronáutico,  concedido  pelo

Presidente  da  República  a  personalidades  e  corporações,  civis  ou  militares,  em

reconhecimento aos assinalados serviços prestados à Aeronáutica.

2019 - Ocorre a alteração de denominação do então “5º Esquadrão de Helicópteros de

Emprego Geral” para “1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Sul”.
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MENSAGEM  DO COMANDANTE
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“O Esquadrão HU-51 consiste no braço aéreo do Comando do 5º Distrito Naval.

Temos  o  compromisso  de  prestar  o  apoio  aéreo  necessário  para  as  mais

diversas operações, em conjunto com Organizações Militares e Órgãos Civis em

nossa  área  de  jurisdição,  bem  como  contribuir  para  o  Serviço  de  Busca  e

Salvamento  da  Marinha,  onde e  quando for  necessário,  segundo  os  mais

criteriosos padrões de segurança de aviação.”



MISSÃO

VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecido, até o final  do ano de 2024, como uma Unidade Aérea SAR

(Search and Rescue) por excelência, com índice de prontidão operativa superior a 66% e

índice de segurança de voo inferior a 100 ocorrências aeronáuticas para cada 100.000

horas de voo. 
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“Prover  os  meios  aéreos  em apoio às  unidades  de superfície  e de tropa e,

secundariamente, às demais Organizações Militares da Marinha do Brasil, a fim

de  contribuir  para  a  aplicação  do  Poder  Naval  na  área  de  jurisdição  do

Comando do 5º Distrito Naval.”



VALORES

Além  dos  princípios  constitucionais  que  devem  ser  observados  em  toda  a

Administração  Pública  (legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência),  o  Esquadrão,  para  alcançar  sua  visão  de  futuro,  apoia-se  nos  seguintes

pilares: 

a)  Profissionalismo  -  Manter  uma  postura  profissional  com  maturidade,  seriedade,

competência, responsabilidade e honestidade. 

b)  Preservação  da  vida  -  Preservar  diuturnamente  a  segurança  humana  nas  ações

profissionais. 

c) Proatividade - Antecipar-se na atuação profissional, minimizando o surgimento de

fatos antagônicos aos interesses do Esquadrão.

d) Efetividade - Direcionar esforços visando a eficiente obtenção de resultados práticos

que contribuam firmemente para o cumprimento da Missão.
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ATENDIMENTO

O Esquadrão HU-51 atende às diversas solicitações de apoio realizadas pelas
Organizações  Militares  subordinadas  ao Comando do 5º  Distrito  Naval  e  também a
demais  instituições,  militares  ou  civis,  que  venham  a  solicitar  apoio  aéreo  por
intermédio deste comando distrital.

NOSSO COMPROMISSO

 Atender  às  solicitações  apresentadas  pelo  Com5ºDN  com  rapidez  e
segurança,  observando  os  prazos  estabelecidos,  as  complexidades  e
prioridades de cada serviço;

 Prestar  serviços,  pautando-nos  na ética e no respeito ao usuário,  com
cordialidade e atenção individualizada; e

 Manter uma gestão eficiente dos recursos disponíveis.

PRIORIDADE DE ATENDIMENTO

São  prioritárias  as  solicitações  do  Com5ºDN,  sobretudo  o  atendimento  ao
SALVAMAR-SUL e demais ações visando a salvaguarda da vida humana.

CONDIÇÕES DE LIMPEZA E CONFORTO

O Esquadrão HU-51 possui salas climatizadas, oficinas e demais ambientes de
trabalho equipados com as ferramentas necessárias para o melhor desempenho dos
militares que ali desenvolvem suas atividades.

Como medidas de proteção à  COVID-19,  são realizadas rotinas de limpeza e
desinfecção  periódicas,  sendo disponibilizado em todas  as  facilidades  do Esquadrão
álcool  em  gel  70%  para  assepsia  individual,  além  da  realização  de  verificação  da
temperatura corporal de todos por ocasião do acesso à ilha do Terrapleno do Leste.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Endereço: Av Honório Bicalho, s/nº - Ilha de Terrapleno do Leste – Zona portuária, Rio
Grande-RS CEP:96201-020
Email: esqdhu51.secom@marinha.mil.br
Telefones:

Esquadrão - (53) 3233-6317.
Serviço de Busca e Salvamento da Marinha na região Sul (SALVAMAR SUL) -
(53) 3233-6130.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO

O Esquadrão HU-51, bem como o Serviço de Busca e Salvamento da Marinha na
região  Sul -  SALVAMAR  SUL,  estão  disponíveis  24h  por  dia,  7  dias  por  semana1,
atendendo pelos telefones (53) 3233-6317 e (53) 3233-6130, respectivamente.

1
 Embora  o  atendimento  esteja  disponível  ininterruptamente,  em virtude  das  características  de  voo  dos  helicópteros
modelo UH-12,  os serviços de apoio aéreo são prestados entre o nascer e o pôr do sol. 
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CATÁLOGO DE SERVIÇOS

BUSCA E SALVAMENTO (SAR) – É um serviço gratuito, prestado em regime de urgência

para resgate de pessoas em perigo no mar, seja a bordo de embarcações civis/militares

ou náufragos, realizado por ocasião do acionamento do Serviço de Busca e Salvamento

da Marinha. Para tal, a Marinha do Brasil disponibiliza os meios necessários, consistindo

de embarcações, aeronaves e pessoal treinado, cabendo ao Esquadrão o aprestamento

dos meios aéreos e seus tripulantes.

O  serviço  deve  ser  solicitado  através  do  SALVAMAR  SUL,  no  âmbito  do

Com5ºDN, que realizará a mobilização dos recursos necessários para que a busca seja

realizada. Em caso de acionamento da Aeronave de Serviço Distrital,  sua decolagem

ocorrerá em até duas horas após acionada pelo SALVAMAR SUL.

(Fonte: Arquivo do EsqdHU-51)
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EVACUAÇÃO  AEROMÉDICA  (EVAM)  –  O  serviço  de  Evacuação  Aeromédica  (EVAM)

consiste na transferência, por via aérea, de indivíduos enfermos e/ou feridos de locais

com recursos médicos limitados ou inexistentes,  para hospitais  e demais  locais  que

possibilitem seu adequado atendimento, com foco na remoção de pacientes oriundos

de embarcações e navios na área de jurisdição do Com5ºDN, afim de contribuir para a

salvaguarda da vida humana no mar. 

O  serviço  deve  ser  solicitado  através  do  SALVAMAR  SUL,  no  âmbito  do

Com5ºDN, que realizará o acionamento da Aeronave de Serviço Distrital. A decolagem

da Aeronave de Serviço Distrital será realizada em até duas horas após acionada pelo

SALVAMAR SUL.

             (Fonte: Arquivo do EsqdHU-51)
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ASSISTÊNCIA CÍVICO-SOCIAL –  O serviço consiste em apoiar comunidades em situação

de difícil acesso, afetadas por calamidades, empregando as aeronaves no transporte de

pessoal, material e itens de consumo necessários à população atingida.

O serviço deve ser solicitado junto ao Com5ºDN. Ao solicitante é disponibilizada

pesquisa  de  satisfação  na  forma  de  questionário  após  realização  das  atividades

solicitadas.

(Fonte: Arquivo do EsqdHU-51)
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COMBATE A INCÊNDIOS DE GRANDES PROPORÇÕES – O serviço é uma ação conjunta

com  Corpos  de  Bombeiros  locais,  agindo  no  combate  a  incêndios  florestais  ou  de

grandes proporções, em que a aeronave do Esquadrão HU-51 equipada com dispositivo

coletor e lançador de água aerotransportado é empregada no combate a incêndios em

áreas de difícil acesso, próximas a grandes volumes de água.

O  serviço  pode  ser  solicitado  junto  ao  Departamento  de  Operações  do

Com5ºDN,  telefone  (53)  3233-6334.  É  realizado  por  ocasião  do  acionamento  da

Aeronave  de  Serviço  Distrital  e  sua decolagem ocorrerá  em  até  duas  horas após  o

acionamento.

(Fonte: Arquivo do EsqdHU-51)
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APOIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DE FISCALIZAÇÃO  - O serviço consiste de apoio aéreo em

operações  de  repreensão à  atividades  ilícitas  no litoral,  fronteiras  fluviais  e  demais

águas interiores navegáveis, da Marinha do Brasil em conjunto com órgãos Públicos de

Fiscalização, tais como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis  (IBAMA),  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade

(ICMBio), Polícia Ambiental (PATRAM) e Polícia Militar.

O  serviço  pode  ser  solicitado  junto  ao  Departamento  de  Operações  do

Com5ºDN,  telefone  (53)  3233-6334. Ao  solicitante  será  disponibilizada  pesquisa  de

satisfação com o serviço, na forma de questionário, após a realização do mesmo.

(Fonte: Arquivo do EsqdHU-51)
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APOIO A FARÓIS – Os faróis,  equipados com um potente aparelho ótico dotado de

fontes de luz e espelhos refletores, cujo facho é visível a longas distâncias, tem  como

objetivo a orientação de navios e embarcações navegando em nossa costa e necessitam

de  constante  apoio  para  manutenção  de  seus  equipamentos  e  instalações.  Tal

manutenção  é  apoiado  pelo  Serviço  de  Sinalização  Náutica  do  Sul,  Capitanias,

Delegacias  e  Agências.  O  Esquadrão  HU-51  presta  apoio  logístico  aéreo  a  essas

Organizações Militares para que seja realizada de forma eficiente a manutenção desses

importante sinais luminosos.

O  serviço  pode  ser  solicitado  junto  ao  Departamento  de  Operações  do

Com5ºDN,  telefone  (53)  3233-6334. Ao  solicitante  será  disponibilizada  pesquisa  de

satisfação com o serviço, na forma de questionário, após a realização do mesmo.

                                       (Fonte: Arquivo do EsqdHU-51)
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APOIO A CAPITANIAS, DELEGACIAS E AGÊNCIAS – Serviço realizado com o emprego de

aeronaves  em apoio  às  ações  de  patrulha,  fiscalização  e  inspeção,  realizadas  pelas

Capitanias,  Delegacias  e  Agências  subordinadas  ao  Com5ºDN,  em  embarcações  de

pequeno ou grande porte, plataformas, faróis, obras portuárias e quaisquer atividades

que  interfiram na  navegação,  com o  objetivo de  assegurar  a  segurança  do  tráfego

aquaviário, a proteção da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica em

mar aberto ou águas interiores, na jurisdição do Com5ºDN.

O  serviço  pode  ser  solicitado  junto  ao  Departamento  de  Operações  do

Com5ºDN,  telefone  (53)  3233-6334. Ao  solicitante  será  disponibilizada  pesquisa  de

satisfação com o serviço, na forma de questionário, após a realização do mesmo.

          (Fonte: Arquivo do EsqdHU-51)
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APOIO  ÀS  ORGANIZAÇÕES  MILITARES  DA  ÁREA  DE  JURISDIÇÃO  DO  COM5ºDN –  O

serviço engloba as ações de emprego geral em apoio às Organizações Militares da área

de jurisdição do Com5ºDN, como apoio logístico aéreo, apoio às Operações Especiais,

Esclarecimento Visual, Escolta Aérea, Transporte Administrativo e demais atividades de

emprego geral não enquadradas nos serviços descritos anteriormente.

O  serviço  pode  ser  solicitado  junto  ao  Departamento  de  Operações  do

Com5ºDN, telefone (53) 3233-6334, e ao Departamento de Operações do Esquadrão,

telefone (53) 3233-6305. O acompanhamento do serviço pode ser feito diretamente

junto ao Departamento de Operações do Esquadrão. Ao solicitante será disponibilizada

pesquisa de satisfação com o serviço, na forma de questionário, após a realização do

mesmo.

(Fonte: Arquivo do EsqdHU-51)
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APOIO E ASSESSORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA DE AVIAÇÃO – Durante as Vistorias de

Segurança de Aviação (VSA)  realizadas nas Organizações Militares subordinadas que

possuem Área de Pouso Administrativa (APA) ou capacidade de operar com aeronaves,

são verificados diversos fatores, ativos ou latentes, que possam afetar a Segurança da

Aviação. O Esquadrão HU-51 presta assessoria às OM no intuito de fornecer orientação

e sanar dúvidas, bem como prestar apoio para realização de exercícios práticos com

emprego de aeronaves.

O serviço pode ser solicitado junto ao Departamento de Segurança de Aviação

do Esquadrão, telefone (53) 3233-6318. Ao solicitante será disponibilizada pesquisa de

satisfação com o serviço, na forma de questionário, após a realização do mesmo.

(Fonte: Arquivo do EsqdHU-51)
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SUGESTÕES PARA APRIMORAMENTO

A percepção da qualidade dos serviços oferecidos somente pode ser traduzida

por  aqueles  que  efetivamente  os  usufruem.  Neste  sentido,  o  Esquadrão  HU-51

incentiva aos usuários o encaminhamento de sugestões e outras manifestações, a fim

de contribuir para o aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos nesta Carta. Para

tal, além da pesquisa de satisfação, entregue ao final da prestação do serviço, sugestões

podem  ser  feitas  pelo  telefone  (53)  3233-6305  ou  pelo  e-mail

esqdhu51.secom@marinha.mil.br.

REFERÊNCIAS

- Decreto nº9.723,de11de marçode 2019;

- SGM-107 – NormasGeraisdeAdministração; e

- Sítioeletrônico:www.marinha.mil.br/programanetuno.
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