Simulador de voo
A implantação do Centro de Simulação, que segue rígidos critérios
de normas internacionais de certificação, visa instalar a estrutura
física e lógica dos dispositivos de simulação. O complexo construído
exclusivamente para esta
atividade na Base de Aviação
de Taubaté encontra-se pronto
para receber os dispositivos e
equipamentos previstos para
este Projeto. O Projeto prevê o
desenvolvimento de software
e hardware de um “Full Flight
Simulator”
da
aeronave
AS365K2 “Super Pantera” e,
também, obedece a critérios de
certificação conforme normas
internacionais reconhecidas.

Ação Complementar de Infraestrutura
Tem
como
objetivo
complementar à infraestrutura
do Sistema Aviação do
Exército, construindo, ampliando,
reformando
e
adequando as instalações
de modo a concluir o Plano
Diretor das Organizações
Militares de Aviação.

Ação complementar de modernização das
aeronaves Esquilo/Fennec e Pantera
Seu objetivo é completar o processo de modernização de aeronaves,
de modo a estender a vida útil da frota de Esquilo/Fennec e
Pantera, visando manter as atuais capacidades de reconhecimento,
instrução e emprego geral.
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Manutenção de capacidade operativa das
aeronaves de manobra

Este projeto visa substituir as aeronaves existentes e evitar a
obsolescência técnica do equipamento. A partir dessa aquisição,
a Aviação do Exército contará com a capacidade ideal de pronta
resposta para missões de transporte tático e de comando e controle.

Ampliação da capacidade de transporte logístico

O

Programa Aviação do Exército visa a
dotar a Força Terrestre de modernas e
eficazes capacidades de combate. Para isso,
um amplo espectro de ações foi planejado,
a fim de manter a Aviação do Exército

como um vetor de modernidade e eficiência
operacional, dotando o Exército Brasileiro
com melhores condições de cumprir as suas
missões: Braço Forte nas ações de combate e a
Mão amiga nas tarefas de apoio à população.

A aquisição de uma aeronave de asa fixa visa habilitar o Exército
Brasileiro para cumprir as missões de pronta resposta tática,
comando e controle e sustentação logística, particularmente
em apoio a tropas atuando em áreas longínquas, de difícil
acesso. A utilização de uma aeronave de asa fixa está alinhada
com o conceito da economia de recursos em relação à utilização
de helicópteros para missões logísticas de longo alcance.

PROJETOS
Obtenção da capacidade
de ataque

Adquirir aeronave de ataque a fim de
permitir o cumprimento de missões de
combate ofensivas, de reconhecimento
e de segurança, agregando assim
maior capacidade de dissuasão,
de sobrevivência e de consciência
situacional para a Aviação do Exército.
Com tal aporte, esta contará então com
a capacidade ideal de pronta resposta,
e estará apta a cumprir missões
ofensivas e de comando e controle, de
forma mais eficiente e eficaz.

Modernização do sistema de
armas do FENNEC AvEx e do
Pantera K2

A modernização do sistema de armas
para as aeronaves da Aviação do Exército
permitirá incrementar a capacidade
de dissuasão do Exército Brasileiro a
curto prazo, otimizará recursos visando
ao emprego de aeronaves de ataque e
permitirá o emprego de um mesmo tipo de
aeronave em atividades de identificação de
alvos, reconhecimento, vigilância, e ataque.

