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êxito no abandono de ouma aeronave acide-
ntada sobre a água de-

pende, fundamentalmente, da ra-
pidez e correção da atuação de 
todos os elementos da tripulação, 
o que somente será alcançado 
com treinamento intensivo e apli-
cação de procedimentos técnicos 
adequados para esses casos.

Porém, por conta do movimen-
to das pás do rotor principal, que 
impossibilita o abandono rápido 
da aeronave após o contato com 
a água, os tripulantes, que já se en-
contram desorientados, terão que 
aguardar a sua total submersão 
para reagir. 

Devido às suas características 
aerodinâmicas, um helicóptero, 
com ou sem flutuadores, tende a 
emborcar e submergir rapidamen-
te. 
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O Relatór io  F ina l  (Re lF in)           
nº 09/1978/SIPAAERM referente ao 
acidente com a aeronave SH-3,   
N-3008, ocorrido ao largo da 
cidade de Cabo Frio/RJ, deu ori-
gem à decisão de que a seguran-
ça das tripulações das aeronaves 
voando sobre a água deveria ser 
aprimorada e que um equipamen-
to de treinamento para abandono 
de aeronaves submersas deveria 
ser adquirido para o setor operati-
vo e instalado nas dependências 
da Base Aérea Naval de São Pedro 
da Aldeia (BAeNSPA).

HISTÓRICO

Nesse contexto, os conheci-
mentos técnicos e o treinamento 
regular são essenciais para uma 
ação quase que instintiva para 
salvar vidas.

A Diretoria de Aeronáutica da 
Marinha (DAerM), de posse dos 
planos das unidades de treina-
mento de escape das marinhas 
americana e britânica optou por 
aquele modelo. 

Visando reduzir a margem de 
risco de perda de vidas humanas 
causada pelo desconhecimento 
de procedimentos técnicos, reco-
mendados para o abandono de 
aeronave acidentada sobre a á-
gua, aliado ao conteúdo do supra-
citado RelFin, a alta administração 
naval, nos idos de 1984 e 1985, de-
cidiu pela construção da Unidade 
de Treinamento de Escape para 
Aeronaves Submersas (UTEPAS).

Para realizar uma adaptação 
ao projeto, a confecção e monta-
gem do módulo-treinador e a exe-
cução efetiva das obras civis ne-
cessárias à construção da UTEPAS, 

UTEPAS:
A CHAVE PARA SUA SOBREVIVÊNCIA

INTRODUÇÃO
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Assim, em fevereiro de 1986, 
foram iniciadas as obras de execu-
ção do projeto da UTEPAS.

Na data supracitada, por meio 
d a  O rdem  d e  S e rv i ç o  ( O S )             
nº 004/1989, a DOCM entregou 
oficialmente ao então Centro de 
Instrução e Adestramento Aerona-
val, antigo nome do CIAAN, as 
instalações do prédio da UTEPAS 
com uma área construída de 
600m², abrigando, originalmente:

- Uma ponte rolante para deslo-
camento longitudinal do módulo 
de treinamento de escape;

- Um tanque de provas, em con-
creto armado, com volume de 
1.000m³;
- Uma estação de tratamento de 
água;

- Uma sala de primeiros-socorros.
- Um gabinete médico; e

Após um longo período de 
obras, no dia 29 de março de 1989 
foi lavrado e assinado, pelos repre-
sentantes da Marinha do Brasil 
através da Diretoria de Obras Civis 
da Marinha (DOCM) e da empresa 
USIMEC, o Termo de Entrega e Re-
cebimento Definitivo (TERD) da 
UTEPAS.

foi contratada a estatal Usiminas 
Mecânicas S/A (USIMEC). 

A UTEPAS, desde que foi entre-
gue pela DOCM, é utilizada em 
adestramentos e treinamentos 
para o pessoal das Forças Arma-
das, das Forças Auxiliares, inte-
grantes das Polícias Civis de vários 
Estados da Federação, Polícia 
Federal, Receita Federal, órgãos 
públicos e empresas privadas do 
ramo off shore. 

O trabalho e o esforço conjuntos 
do Comando da Força Aeronaval 
(ComForAerNav), DAerM, DOCM, 
BAeNSPA, Centro de Instrução e 
Adestramento Aeronaval Almiran-
te José Maria do Amaral Oliveira 
(CIAAN), USIMEC e a Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP), 
vinculada à época ao Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), atuando 
direta ou indiretamente no empre-
endimento de construção da 
UTEPAS, possibilitaram que a Mari-
nha do Brasil (MB) pudesse contar 
com uma tecnologia que ajudasse 
ao aeronavegante reagir de ma-
neira mais rápida e eficiente, utili-
zando a técnica correta em caso 
de acidentes sobre a água.

PÚBLICO ALVO

A UTEPAS é amplamente utiliza-
da em apoio a vários cursos na MB, 
fazendo parte não só do currículo 
de cursos do CIAAN, colaborando 
com a formação profissional de 
nossos militares na área de avia-
ção e salvamento, bem como 
complementando o ensino minis-
trado em outros cursos de outras 
Organizações Militares (OM) a 
saber:

FORMAÇÃO E ADESTRAMENTO 
PARA MILITARES DA MB

a) CIAAN:

- Curso Especial de Apoio à Avia-
ção para Oficiais (C-Esp-ApAvO);

- Curso Especial de Tripulante 
Aéreo de Resgate para Busca e 
Salvamento (C-Esp-TAR-SAR); e
- Cursos de Especialização de  
Aviação para Praças (C-Espc-AV).

- Curso Especial de Medicina de 
Aviação para Oficiais (C-Esp-
MAVO);
- Curso Especial de Psicologia de 
Aviação para Oficiais (C-Esp-
PAVO);

- Curso de Aperfeiçoamento de 
Aviação para Oficiais (CAAVO);

Foto: Treinamento na UTEPAS, CIAAN



b) Centro de Instrução e Ades-
tramento Almirante Áttila Monteiro 
Aché (CIAMA):

c) Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC): 

- Curso Especial de Comandos 
Anfíbios (C-Esp-ComAnf); e

- Curso Expedito de Natação de 
Salvamento Classe “A” (C-Exp-
NATSALV-A).

- Estágio de Qualificação Técnica 
Especial de Operações Especiais 
(E-QTEsp-OpEsp).

d) Hospital Naval Marcílio Dias 
(HNMD):
- Curso Expedito de Enfermagem 
Operativa (C-Exp-EnfOpe).

Cabe ressaltar que, uma vez 
integrados à aviação, os militares 
aeronavegantes da MB necessi-
tam cumprir periodicamente os 
adestramentos dos Requisitos Míni-
mos de Sobrevivência (RMS), que 
englobam os treinamentos de 
sobrevivência no mar, sobrevi-
vência na selva e na UTEPAS. 

Juntos estes treinamentos con-
dicionam os aeronavegantes a 
agir em defesa da própria vida e 
ou de um grupo em uma situação 
de acidente aéreo que envolva a 
queda da aeronave, independen-
temente do tipo de terreno.

TREINAMENTO PARA PÚBLICO 
EXTERNO À MB

O treinamento na UTEPAS não é 
uma exclusividade dos aerona-
vegantes da MB. Este tipo de 
treinamento é, também, exigido 
por outras instituições que operam 
com aeronaves que voam sobre a 
água. Por essa razão, o CIAAN 
apoia várias instituições públicas 
como às Forças coirmãs (EB e FAB), 
Forças Auxiliares (PM e CBM), 
Polícia Civil de vários Estados da 
Federação, Polícia Federal, Recei-
ta Federal, bem como instituições 
civis. Na década passada, quan-
do a atividade off shore esteve em 
seu melhor momento, a UTEPAS foi 
largamente empregada por insti-
tuições civis de ensino que não 
dispunham dessas instalações, 
mas ofereciam cursos de forma-

Hoje existe a necessidade de se 
adequar as instalações da UTEPAS, 
visando nivelar a qualidade do 
treinamento com o que há de mais 
moderno no mundo. Apesar de vir 
passando por constantes reformas 
e reparos que estão melhorando 
as condições físicas das instala-
ções, faz-se necessário considerar 
que o módulo em uso já está em 
atividade há mais de trinta anos e, 
portanto, está sendo avaliada a 
possibilidade de adequação aos 
padrões estabelecidos pela 
Offshore Pet ro leum Indust ry 
Training Organization (OPITO), 
organização educacional e de 
treinamento, criada pelo governo 
do Reino Unido, que visa estabele-
cer padrões de segurança para a 
força de trabalho da indústria de 
petróleo e gás off shore, atualmen-
te referência internacional nesta 
área.

ção na área de aviação ou para 
as atividades de operações aé-
reas em plataformas de voo.

VISÃO DE FUTURO
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Em 14 de novembro do mesmo 
ano, o piloto Eugene Ely, treinado 
pelo próprio Curtiss, decolou de 
um convés de madeira improvisa-
do  no  c ruzador  amer icano 
Birmingham, iniciando o fomento 
pelo estabelecimento dos primór-
dios da aviação embarcada.

Durante a 1ª Guerra Mundial, as 
aeronaves navais fizeram grande 
sucesso em missões de reconheci-
mento, antissubmarino (ASW) e de 
ataque. 

A importância de tal anúncio 
foi tamanha que chamou a aten-
ção da Marinha dos EUA que até 
então estava cética sobre o uso de 
aeronaves no contexto naval. 

ORIGEM E CONSOLIDAÇÃO DA 
DEFESA AEROESPACIAL DE FORÇAS 
NAVAIS

m 1910, Glenn H. Curtiss Erealizou um bem-sucedido 
voo de Albany até Nova 

Iorque, EUA.
Com o êxito do feito, publica-

mente atestou: “As batalhas do 
futuro serão lutadas nos céus. O 
avião decidirá o dest ino de 
nações.”.

Nesta ocasião, foi a primeira 
vez na história que duas forças 
navais se enfrentaram além do 
horizonte visual, graças às suas alas 
aéreas embarcadas que infligiram 
perdas significativas às esquadras 
oponentes. 

Não obstante, as ações da en-
tão chamada defesa aérea mos-

Ao término da contenda, che-
gou-se à conclusão que o empre-
go das aeronaves afetou direta-
mente o princípio da surpresa e 
limitou ações e mobilidade das 
forças de superfície. 

Era necessário reavaliar os 
estudos da guerra, implicando um 
novo e importante aspecto: o 
Poder Militar Aéreo. 

Não tardou até que a Segunda 
Guerra Mundial chegasse, consoli-
dando ao mundo a versatilidade, 
o dinamismo e o poder de fogo 
que os aviões embarcados em 
navios aeródromos imputaram aos 
conflitos navais, ressaltando-se as 
históricas Batalhas do Mar de Coral 
e de Midway.

Paralelamente, a necessidade 
de se contrapor a este poder era 
proporcionalmente vultuosa, dan-
do origem à Defesa Aérea.

traram-se igualmente importantes, 
uma vez que foram responsáveis 
pela destruição de centenas de 
aeronaves de ambos os lados, 
tendo sido abatidas por aeronaves 
de caça ou artilharia antiaérea. 

A tecnologia associada às 
características fundamentais das 

Esta batalha foi o ponto de 
infle-xão que deu a vantagem 
necessária para que os Aliados 
conquistassem importantes vitórias 
no Pacífi-co, contribuindo para o 
fim da guerra.

Desde então, os avanços tec-
nológicos conferiram não só o 
aprimoramento, mas também a 
ampliação das capacidades tan-
to das aeronaves quanto das 
plataformas de defesa antiaérea, 
sendo fator multiplicador de quan-
tidade, potência e alcance de 
sensores e equipamentos de co-
municação, navegação, detec-
ção, consciência situacional, inter-
ferência eletrônica e, não menos 
importante, os sistemas de arma-
mentos. Isso permitiu a exploração 
de novos ambientes de guerra, 
com a consequente abrangência 
e atualização do conceito da 
Defesa Aeroespacial.

A RELEVÂNCIA DO BINÔMIO AF-1B/C x PHM ATLÂNTICO 
NO CENÁRIO DA DEFESA AEROESPACIAL MODERNA

Capitão-Tenente  S AINT CLAIR CHALUP BASTOSINTRODUÇÃO

Foto: AF-1B e PHM Atlântico, Capitão de Corveta Spedini
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A título de exemplificação, 
cabe destaque à Guerra das 
Malvinas. A despeito das caracte-
rísticas tecnológicas que conferi-
am à Esquadra Inglesa uma boa 
capacidade de detecção por 
seus principais navios de escolta, 
aliada à sua estrutura de defesa 
aeroespacial, radares de longo 
a lcance,  radares  de busca 
combinada, radares diretores de 
tiro, mísseis antiaéreos Sea Cat e 
canhões antiaéreos de 20mm, 
uma significativa quantidade de 
fragatas e outras belonaves 
sofreram severos impactos de 
bombas convencionais, através 
de ataques aéreos que explora-
vam duas das características 
supramencionadas como sendo 
decisivas para superioridade de 
aeronaves de alta performance 
contra alvos navais: velocidade e 
penetração de defesas. 

aeronaves de alta performance, 
velocidade, alcance, flexibilida-
de, versatilidade, capacidade de 
penetração em defesas inimigas, 
etc, continua implicando que 
esses meios sejam as plataformas 
de armas mais eficientes e letais 
contra alvos aéreos ou de superfí-
cie.

Este axioma militar encontra 
força quando da análise empírica 
da participação daqueles meios 
militares nos principais conflitos 
internacionais desde o período da 
Guerra Fria até a era moderna. 

Apesar das grandes perdas 
aéreas nestes ataques, mostrou-se 
que esta modalidade, valendo-se 
da vulnerabilidade da saturação 
dos sistemas de defesa antiaérea, 
ainda é fator de risco nos comba-
tes navais, principalmente contra 
uma estrutura composta de meios 
com defesa de ponto. 

Ainda assim, a superioridade 
aérea nos momentos crucias, 
obtida através do emprego dos 

Não obstante, outras aerona-
ves capazes de realizar ataques 
com mísseis antinavio de médio-
longo alcance obtiveram similar 
sucesso, infligindo danos com 
menor ou nenhuma exposição do 
vetor aéreo às defesas antiaéreas 
inimigas. 

Apesar de autoexplicativa, es-
sa conjunção nominal evidencia 
indubitavelmente os atributos tec-
nológicos necessários à condução 
de operações dessa natureza. 

A este conceito filosofal da 
guerra aérea moderna atribui-se a 
expressão que corresponde à 
maior e mais significativa parte dos 
combates aéreos atuais: o com-
bate Beyond Visual Range (BVR).

COMBATE E SOBREVIVÊNCIA NA 
GUERRA AÉREA CONTEMPORÂNEA 
- COMBATE BVR

A este conceito 
losofal da guerra 
aérea moderna 

atribui-se a 
expressão que 
corresponde à 
maior e mais  

signicativa parte 
dos combates 

aéreos atuais: o 
combate BVR

É ineficaz versar sobre Defesa 
Aeroespacial, suas características 
e elementos, sem a compreensão 
do dinamismo e complexidade do 
ambiente aéreo onde se desdo-
bram suas ações, uma vez que seu 
cenário abarca uma ampla e 
especializada gama de meios, 
aéreos ou de superfície, dentro de 
uma arena que se estende desde 
o limite da excelente visão de seus 
pilotos, até a última milha de 
alcance de seus sensores, ou pior, 
dos sensores do inimigo. 

caças navais Sea Harrier, foram um 
fator decisivo para o êxito inglês no 
conflito.

Ver e atacar primeiro deixou de 
ser um anseio por uma vitória rápi-
da e segura, anunciando as pre-
missas básicas para a sobrevivên-
cia na arena BVR.

Sendo assim, a expressão de 
capacidade em uma campanha 
aérea moderna de sobreviver e 
cumprir a missão está intimamente 
associada à habilidade de com-
plementação das características 
fundamentais das aeronaves de 
alta performance a três potenciais 
elementares:

I. Potencial de exploração e 
manipulação dos espectros visual 
e eletromagnético: Dado o ambi-
ente de operação, os equipamen-
tos eletrônicos são imprescindíveis 
ferramentas para formulação da 
correta consciência situacional, 
propiciando a obtenção das ca-
pacidades de detecção, identifi-
cação, classificação, designação 
e interceptação ou ataque de 
emissões, contatos ou alvos, con-
forme regras de engajamento rigi-
damente estabelecidas. A capa-
cidade de manipular o espectro 
eletromagnético a fim de obter 
vantagem ou dados de interesse, 
ou até negar ao inimigo o uso do 
mesmo e a capacidade de esta-
belecimento de redes de C³I, 
Comando, Controle, Comunica-
ções e Inteligência, garantindo um 
constante fluxo de recursos de 
assessoria à condução do comba-
te. O alcance ou potência destes 
equipamentos é imperativo na 
capacidade de entender e auxi-
liar na contraposição às ameaças.

II. Potencial do sistema de arma-
mento embarcado: Identificados e 
classificados os alvos, é premente 
que os mesmos sejam atacados 
imediatamente, a fim de evitar a 
possibilidade de ser engajado pelo 
inimigo, garantindo maior chance 
de sobrevivência no combate, a-
lém de contribuir para que o ciclo 
OODA, Observar, Orientar-se, De-
cidir e Agir, “gire” mais rapidamen-
te. É retórico afirmar que disponibi-
lidade, alcance e tecnologia a-
gregados aos armamentos têm 
que ser proporcionais às capaci-
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Em consonância com este raci-
ocínio e sob o prisma da situação 
econômica adversa que limita 
aquisições nessa área, a Marinha 
do Brasil (MB) tem operado as 
aeronaves AF-1B/C como princi-
pais plataformas de defesa aérea, 
pautando sua relevância na gran-
de capacidade associada à ope-
ração do seu radar multimodo, o 
mais moderno atualmente em 
operação no Brasil, auxiliado pelo 
Radar Warning Receiver (RWR) e 
uma aviônica moderna, baseada 
na arquitetura glass cockpit, que 
permite ao piloto construir uma 
boa consciência situacional e im-
plementar as táticas necessárias, 
inclusive nas arenas BVR. 

sitos operacionais mínimos para so-
brevivência e capacidade de 
combate nos complexos cenários 
supracitados.

Não menos importante foi a 
aquisição do Porta Helicópteros 
Multipropósito (PHM) Atlântico, 
cujo radar Artisan 3D ampliou 
sobremaneira as capacidades de 
detecção e discriminação de 
contatos, permitindo uma clara e 
objetiva compilação tática, tendo 
os aviões AF-1B/C como principal 
vetor de implementação das 
ações de defesa aeroespacial da 
Esquadra.

Destarte, a MB já estabeleceu 
uma base primordial para a cons-
trução de uma sólida e eficaz 
estrutura de defesa aeroespacial 

Paralelamente, a adoção de 
sistemas de defesa antiaéreos 
automatizados e de médio/longo 
alcance para os meios de superfí-
cie, além de novos mísseis de curto 
e médio alcance para os aviões 
AF-1B/C, mísseis BVR, são condi-
ções sine qua non para que a MB 
alcance patamares que fortale-
çam o Poder Naval e contribuam 
para a consecução de sua missão 
constitucional de defesa da Pátria 
na Amazônia Azul.

Apesar de Glenn H. Curtiss ter 
exagerado ao afirmar que as 
batalhas do futuro seriam lutadas 
apenas nos céus, podemos afirmar 
que sem aviões uma Força Naval 
se vê fortemente ameaçada, 
comprometendo a imposição de 
uma situação favorável nas bata-
lhas navais ou terrestres de caráter 
naval, sem que seja tolhida de sua 
capacidade combatente por 
meios aéreos inimigos.

Aliada a isso, a contratação da 
construção dos futuros escoltas da 
Classe Tamandaré representa um 
esforço deveras importante, des-
de que seguidos os mesmos avan-
ços em termos de dotação de 
radares e sensores de guerra ele-
trônica que reforcem as capaci-
dades já adquiridas e comprova-
damente eficazes, robustecendo 
o “Princípio das Armas Combina-
das”. 

através do binômio AF-1B/C x PHM 
Atlântico. 

dades suscitadas no item anterior, 
cujo contraditório implica maior 
risco ou ineficácia contra os opo-
nentes.

DEFESA AEROESPACIAL DA MB

Haja vista o exposto, tendo por 
premissas a evolução tecnológica, 
doutrinária e tática da guerra 
aérea, não obstante o alto risco 
imputado por meios ou armamen-
tos aéreos contemporâneos, é 
imperativo a uma força naval que 
tenha aspirações de contrapor-se 
a estas ameaças, que ela dispo-
nha de meios de superfície e 
aeronavais que cumpram os requi-

III. Potencial de gerenciamento: 
Aspecto mais importante, está 
centrado no fator humano, ou se-
ja, no piloto. Suas competências, 
treinamentos e experiências indivi-
duais se coadunam sinergicamen-
te com as de seus pares, a fim de 
gerar um organismo que melhor 
compreenda e reaja à situação a 
que estão imersos (consciência 
situacional), resultando em uma 
solução tática elaborada e dinâ-
mica  o suficiente para se contra-
por às ameaças, fazendo uso deli-
berado dos espectros visual e ele-
tromagnético, bem como do em-
prego da aeronave e armamentos 
a seu dispor, ofensiva ou defensiva-
mente, com fito de neutralizar ou 
eliminar seus alvos.
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ARTISAN 3D

Foto: Apresentação de tela e Radar ARTISAN 3D, PHM Atlântico, Capitão-Tenente Andrade Lima

O Advanced Radar Target Indication 
S i t u a t i o n a l  A w a r e n e s s  a n d 
Navigation, anteriormente Type 997, 
tem alcance de 200 km, atua no 
controle de tráfego aéreo extensivo, 
realiza a identificação de alvos e 
proporciona a visualização tática a 
m é d i o  a l c a n c e ,  c a p a z  d e 
acompanhar mais de 900 alvos ao 
mesmo tempo.
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Desde 1956, a United Aeronautical Corporation 
(UAC) tem se estabelecido como uma das mais 
diversificadas empresas de suporte de peças 
sobressalentes do setor, ao mesmo tempo em que 
mantém os mais altos padrões de serviço e 
qualidade. Nossa trajetória de fornecimento, revisão 
e fabricação de peças de aeronaves amadureceu 
com a indústria. Quer você precise de peças para 
a e r o n a v e s  d e  p r o d u ç ã o  a t u a l  o u  p e ç a s 
sobressalentes para aeronaves fora de produção, 
entendemos as necessidades de nossos clientes.

A UAC possui uma variedade de capacidades 
industriais e um extenso inventário de peças 
sobressalentes para diversas aeronaves, incluindo 
C-1, A-4 (AF-1B/C), SH-70 (SH-16) e IH-6B. 
Orgulhamo-nos de ter atendido a várias demandas 
da Marinha do Brasil e de continuar a fazer parte de 
sua cadeia logística.

A UAC tem mais de 150.000 pés quadrados de 
espaço de armazenamento à prova de intempéries 
com 50.000 pés quadrados de lojas de reparos e 
produção “Classe A” a poucos minutos do aeroporto 
de Burbank, Califórnia -  EUA. Além disso, a UAC tem 
60 acres de armazenamento e armazenagem de 
aeronaves em Tucson, Arizona - EUA.

Nossa meta é sempre suprir, em tempo 
adequado, peças e serviços de valor, para que os 
homens do mar do Brasil, pioneiros na arte de voar e 
navegar pelos céus da Pátria Amada, possam 
cumprir, em segurança, as missões que lhe forem 
atribuídas.
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