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RESUMO 

O tema se reverte de importância devido à notória necessidade da 

presença de meios aéros em apoio às Operações na Selva, visto que a 

aeronave militar proporciona mobilidade e rapidez nos deslocamentos, 

poder de fogo e dissuasão nas operações, comando e controle em 

combate e integração entre os elementos e organizações envolvidos 

nas atividades em ambiente amazônico. 

O objetivo é realizar um estudo acerca das peculiaridades do combate 

em ambiente de Selva, destacando a importância da integração entre a 

Força de Superfície e a Força de Helicópteros. Tudo isso baseado nas 

lições aprendidas na Operação Traíra, célula mater da Aviação do 

Exército na Amazônia. 

Os métodos de procedimento utilizados serão o histórico e o de estudo 

de caso. O resultado esperado ao final do trabalho é a comprovação da 

importância do Batalhão de Aviação na Selva, baseado nas lições 

colhidas nas operações na calha do rio Traíra no início da década de 

1990. 

Palavras-chave: Aviação. Traíra. Lições. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

The theme is reversed in importance due to the notorious need for the 

presence of aerial means to support Operations in the Jungle, in view of 

the military aircraft provides mobility and speed in displacement, 

firepower and deterrence in operations, command and control in combat 

and integration between the elements and organizations involved in 

activities in the Amazon environment. 

The objective is to conduct a study about the peculiarities of combat in a 

jungle, highlighting the importance of integration between the Surface 

Force and the Helicopter Force. All this based on the lessons learned in 

Operation Traíra, mater cell of Army Aviation in the Amazon. 

The procedure methods used will be the historic and the case study. The 

expected result at the end of the work is proof of the importance of the 

Aviation Battalion in the Jungle, based on the lessons learned from 

operations on the Traíra River canal in the early 1990s. 

Keywords: Aviation. Traíra. Lessons. 
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1. INTRODUÇÃO 

No início dos anos 1990, o mundo passava por uma mudança político 

ideológica pós Guerra Fria. Com a queda do modelo comunista e fim da União 

Soviética (URSS), a pólitca e ideologia socialista migrou para países 

emergentes, como Colômbia e outros países da América Latina. 

Nesse contexto, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 

(FARC), organização paramilitar com inspiração marxista-leninista, passou a ser 

financiada pelas nações comunistas que perderam espaço ao término do conflito 

ideológico. Suas ações eram baseadas no combate de guerrilha e sua principal 

fonte de recursos estava ligada a crimes como o tráfico de armas e drogas e 

garimpos ilegais. 

Em fevereiro de 1991, um grupo das FARC atacou um destacamento do 

Exército Brasileiro posicionado às margens do Rio Traíra. O “Destacamento 

Traíra” realizava ações de combate a crimes transfronteiriços numa região de 

interesse das FARC e consequentemente prejudicava sua aquisição de 

recursos. Durante a ação três soldados brasileiros foram mortos e outros nove 

ficaram feridos. Como resposta imediata o governo brasileiro decidiu empregar 

um novo vetor de combate: A recém-criada Aviação do Exército. Em conjunto 

com batalhões de infantaria de selva e operadores especiais proporcionou 

ganhos de experiência operacional, logística e doutrinária. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

No final dos anos de 1980, a Aviação do Exército era, enfim, recriada sob 

uma nova forma de atuação com as aeronaves de asas rotativas. 

Em 1987 foram adquiridas as primeiras 52 aeronaves; 36 AS-365 (HM-1) 

Pantera e 16 AS-350 L1 (HA-1) Esquilo, iniciando um novo período de 

aprendizagem e adaptação das Operações terrestres com a inserção do vetor 

aéreo, a força de helicópteros. 

Toda estrutura da Aviação do Exército foi montada em Taubaté-SP, região 

localizada no principal eixo rodoviário do país (Rodovia Presidente Dutra) e 

próxima aos aeroportos internacionais mais movimentados.  

Diante de uma demanda de operação em uma região amazônica, como 

agir? Como integrar Força de Superfície e Força de Helicóperos sem 



adestramento prévio? Como deslocar uma fração de aeronaves para locais sem 

estrutura logística de aviação? Como operar com uma aviação inexperiente em 

condições adversas de meteorologia e combate? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Realizar um estudo acerca das peculiaridades do combate em ambiente de 

Selva, destacando a importância da integração entre a Força de Superfície e a 

Força de Helicópteros. Tudo isso baseado nas lições aprendidas na Operação 

Traíra, Célula Mater da Aviação do Exército na Amazônia. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 

         - Comprovar a importância de uma força de helicópteros em apoio às 

Operações na Selva; 

         - Identificar as peculiaridades de uma logística de aviação em ambiente de 

selva; 

         - Demonstrar a vocação do 4° Batalhão de Aviação do Exército de 

integração, mobilidade e ampliação operacional das organizações militares de 

selva. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Diante de uma situação inusitada de um conflito entre uma força 

guerrilheira e tropa orgânica do Exército Brasileiro, onde militares foram 

vitimados fatalmente, viu-se a necessidade de dar uma pronta resposta 

utilizando os meios mais nobres disponíveis, dentre os quais podemos citar os 

helicópteros da recém recriada Aviação do Exército. 

A falta de experiência em combate dos pilotos da recriada aviação, os levou 

a cometer erros, aprender lições e crescer em uma situação real de conflito. O 

sucesso da missão foi obtido graças ao grande sentimento de cumprimento de 

missão, espírito de corpo, coragem e autocontrole, atributos desenvolvidos nos 

bancos escolares da formação militar. 

A falta de logística de aviação na amazônia brasileira, onde podemos citar, 

pontos de abastecimento, locais para pouso, hangares, suprimento de aviação, 



dificuldade com os modais rodoviários, fez com que medidas de coordenação 

com outros órgãos e organizações militares fossem tomadas, demonstranto a 

versatilidade e capacidade de adaptação do militar brasileiro. 

Ao término da missão de sucesso, ficou evidente a necessidade da 

presença de um batalhão de helicópteros na Amanzônia, promovendo 

integração entre as tropas e comunidades, aprimorando a mobilidade, 

normalmente feita por meio fluvial, ampliando o poder de combate, alcance e 

operacionalidade. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

O trabalho será realizado através de um estudo detalhado da Operação 

Traíra, seus antecedentes e lições aprendidas. Tudo isso através de leitura de 

artigos científicos e dissertações de mestrado que versam sobre o tema e 

mémoria bibliográfica do 4° BAvEx. 

Os métodos de pesquisa utilizados no trabalho serão o histórico e o estudo 

de caso. Os tipos de pesquisa serão o estudo de caso, o documental e 

exploratório. 

 Os procedimentos utilizados para embasar o trabalho serão a coleta 

documental, a entrevista e a análise de conteúdo, visto de boa parte da fonte de 

consulta não está documentada e será adquirida através da memória viva dos 

que viveram a Operação Traíra. 

 

1.5 JUSTIFICATIVAS 

 

O estudo das lições aprendidas na Operação Traíra, que levaram à criação 

do 4° Batalhão de Aviação do Exército é de extrema relevância, pois as mesmas 

revolucionaram o emprego da aviação da Força Terrestre, sua estrutura logística 

e organizacional, além de modificar o modus operandi das operações na selva. 

Tudo isso contribuiu para o engrandecimento das capacidades 

operacionais dos batalhões de infantaria de selva e operações especiais e 

consequentemente para a preservação da soberania nacional e fortalecimento 

da defesa externa. 

 

 

 



2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTO MUNDIAL PÓS GUERRA FRIA 

 

A queda do muro de Berlim, em 09 de novembro de 1989, marcou o fim da 

era de um mundo bipolar, estrelado pelos países apoiadores do capitalismo 

estadunidense e os simapatizantes do socialismo soviético. A crise do socialista 

foi marcada pela dissolução da União das Repúblicas Socialistas Sociéticas 

(URSS), pela unificação da Alemanha e pela transição de 15 novos países para 

o modelo capitalista. 

 

A situação econômica ruim contribuiu para aumentar a insatisfação da 

sociedade com os governos comunistas. Em todo o bloco, a pouca 

liberdade de expressão e o autoritarismo manifestado pelos governos 

comunistas era uma realidade, e a insatisfação com a crise econômica 

e a questão política fizeram surgir movimentos de oposição por todo o 

bloco comunista. (SILVA, Daniel Neves. Guerra Fria. UOL. Disponível 

em: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/guerra-fria.htm. 

Acesso em 23 fev. 2020) 

 

2.2 FARC 

 

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), tinham como 

objetivo implantar o regime socialista na Colômbia. Durante muitos anos as 

FARC tiveram o apoio de parte da população que finaciava a causa. Com o 

tempo, as FARC começaram a se utilizar de técnicas terroristas como 

sequestros, roubos, assaltos e atentados para forçar o governo a acatar suas 

exigências, isso resultou numa queda de popularidade da guerrilha e 

consequente falta de apoio financeiro. A guerrilha buscou então uma nova forma 

de financiar suas ações, encontrando no narcotráfico sua principal fonte de 

renda. Paralelamente ao tráfico de drogas, as FARC também se utilizavam do 

garimpo ilegal para sustentar financeiramente a guerrilha. 

 

Os fatores externos que estão associados ao surgimento do 

movimento revolucionário na Colômbia, são dois: a Guerra Fria que 

produziu um enfrentamento entre o mundo socialista e o mundo 

capitalista, e que permitiu que os conflitos político/sociais, na América 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/guerra-fria.htm


Latina, fossem vistos como subprodutos do enfrentamento global e 

tratados com base na “Doutrina de Segurança Nacional”. E, a 

Revolução Cubana (1959), que vai inspirar vários movimentos de 

esquerda que surgem entre os anos de 1964 a 1967, entre eles 

encontram-se as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – 

Exército Popular (FARC-EP), que se destacaram por sua perseverança 

e capacidade operativa, o que os mantêm ativos até o presente. Neste 

estudo, as Farc-ep receberão especial atenção, por serem o principal 

grupo insurgente entre os que mantêm vivo o conflito armado interno 

da Colômbia. (CEARÁ, Diego Barbosa. FARC-EP: o mais longo 

processo de luta revolucionária da América Latina. 2009) 

 

2.3 O EXÉRCITO NA AMAZÔNIA 

 

O Exército Brasileiro sempre esteve presente na região amazônica e em 

especial no início dos anos 1990, aumentava a atuação, com grande sacrifício e 

extrema dificuldade de estabelecer e manter vigilância sobre os mais de 9600 

Km de fronteira terrestre. Em 1991 esse trabalho era  desempenhado por uma 

companhia, quinze pelotões e um batalhão ao longo de toda a faixa de fronteira 

amazônica. Alguns lugares só eram alcançáveis por barco e depois por trilhas 

que, após de alguns quilômetros, chegavam aos Pelotões Especiais de Fronteira 

(PEF).  

Os PEF têm a missão precípua de proteger a fronteira e garantir a 

soberania nacional naqueles territórios. Não obstante, a presença do exército 

naquela região proporciona o aumento da presença brasileira, além de criar toda 

uma estrutura governamental que aumenta a oferta de serviços e cria 

oportunidades, atrativos e estímulos para o desenvolvimento da região. 

 

2.4 DESTACAMENTO TRAÍRA 

 

O Destacamento Traíra surgiu no início da década de 1990 nas antigas 

instalações da empresa Paranapaema S/A Mineiração, que abandonou suas 

atividades após sofre inumeras tentaivas de invasão de guerrilheiros 

colombianos interessados nas riquezas minerais ali extraidas. Localizado 100 

km a norte do 3°Pelotão Especial de Fronteira, em Vila Bittencourt, o 

destacamento era banhado pelas águas do rio Traíra e fazia fronteira com o 

território colombiano. 



 

 

Fotografia 1: Base do Exército no Rio Traíra 

Fonte: Arquivo pessoal TC R1 Contreiras 

 

Perguntado sobre o Traíra, o Sgt Gerhard responde que era “horrível, 

horrível! Não tinha água para beber, não tinha comida, não tinha um 

alojamento decente” (entrevista concedida pelo Sgt Gerhard em 07 de 

dezembro de 2005). Ele conta que viviam confinados e 

que não tinha diversão. As mulheres eram feias, mas depois de uma 

semana começavam a ficar bonitas. Lembra que encontrou o autor um 

dia sentado perto do rio. Num raro momento de desânimo o autor lhe 

falou: “Estudei tanto! Aonde eu vim parar? Onde nós estamos?” 

(CONTREIRAS, Luís. História oral da Aviação do Exército de 1985 

a 1994. O conflito no rio Traíra. Taubaté-SP. 2006) 

 

2.5 O CONFLITO NO TRAÍRA 

 

Em 26 de fevereiro de 1991, durante o horário do almoço, um grupo das 

FARC com cerca de 30 homens abordou o destacamento sob disparos de armas 

automáticas e utilizando táticas de guerrilha, na qual parte do grupo manteve-se 

na base de fogos do lado colombiano do rio, direcionando o ataque ao refeitório 

e aos postos de sentinela, enquanto outras duas partes do grupo progrediam já 

em território brasileiro pelos flancos, cercando assim o destacamento de 

surpresa.  

O estopim para o ataque das FARC ao destacamento do Traíra é uma 

incógnita até os dias atuais, suspeita-se que houve algum mal-entendido em 

alguma das operações de repressão ao garimpo ilegal e que isso tenha abalado 



financeiramente o grupo guerrilheiro, que por sua vez resolveu tentar realizar 

uma ação para demarcar território e persuadir a fiscalização na região. 

Como resultado dessa ação, nove militares brasileiros ficaram feridos e 

três morreram, sendo eles os Soldados Sidimar Fonseca Moraes, Sansão 

Ramos Gonçalves e Aldemir Lopes de Oliveira. Além da perda de pessoal, o 

destacamento também perdeu para a guerrilha os equipamentos de rádio, 

armamentos e até mesmo os uniformes.  

O ataque somente foi percebido pelo comando do exército na sexta-feira, 

dia 01 de março, durante a troca de guarnição do destacamento, pois naquela 

época, as comunicações eram precárias e era normal a falta de contato dos 

pelotões e destacamentos com a suas respectivas sedes. De imediato os feridos 

foram evacuados e transportados para tratamento, o Governo Federal foi 

informado do acontecimento via Ministério das Relações Exteriores e foram 

solicitadas ações do Governo Colombiano no sentido de ações contra as FARC. 

O governo brasileiro autorizou, com conhecimento do governo 

colombiano, a Operação Traíra que possuía como objetivos recuperar o 

armamento roubado e desencorajar novos ataques. 

 

Na hora do almoço do dia 26 de fevereiro de 1991 um grupo de 

aproximadamente trinta e quatro homens, que se declararam 

guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 

(FARC) – Comando Simon Bolívar – Facção Força e Paz atacaram o 

destacamento do Exército no rio Traíra, fronteira no estado do 

Amazonas com a Colômbia. Do ataque resultaram três soldados 

brasileiros mortos e nove feridos. (CONTREIRAS, Luís. História oral 

da Aviação do Exército de 1985 a 1994. O conflito no rio Traíra. 

Taubaté-SP. 2006) 

 

A operação foi realizada pelas três Forças Armadas. A Força Aérea 

instalou um Centro de Controle Aéreo em Vila Bittencourt, 

possibilitando a operação segura de dezesseis aeronaves da FAB, 

quatro do Exército e uma da Marinha. A Marinha deslocou um navio 

patrulha. (CONTREIRAS, Luís. História oral da Aviação do Exército 

de 1985 a 1994. O conflito no rio Traíra. Taubaté-SP. 2006) 

 

 

 

 



2.6 O EMPREGO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO NO TRAÍRA 

 

As possibilidades da AvEx foram colocadas à prova no Traíra, estando 

em consonância com o caderno de Instruções Provisórias de Operações 

Aeromóveis que seria confeccionado alguns anos depois. Como exemplo disso, 

temos as seguintes possibilidades que foram retiradas do caderno, algumas 

delas autoexplicativas: 

a. Atacar objetivos em profundidade ou em regiões de difícil acesso, 

que eram facilmente observados nas infiltrações e exfiltrações 

aeromóveis; 

b. Executar tarefas de IRVA, complementando e aumentando a 

atuação de unidades que atuam nessas áreas. Por diversas vezes o 

levantamento da área foi feito através de helicóptero, pela flexibilidade e 

rapidez de cumprir tal tarefa. 

c. Explorar os efeitos da surpresa no nível tático, obrigando o inimigo 

a reagir prematuramente ou de um modo para o qual não estava 

preparado. Os guerrilheiros não esperavam uma resposta tão rápida e 

fulminante do Brasil. Grande parte do sucesso da operação deveu-se a 

perfeita integração das equipes de forças especiais com as tripulações 

que proporcionaram tal surpresa; 

d. Ampliar a mobilidade das unidades de combate e apoio ao combate 

da F Spf. As tropas de selva e de forças especiais contavam com o apoio 

da F He que proporcionava tal mobilidade, ampliando o raio de ação da 

tropa. 

e. Acelerar o ritmo das operações terrestres. Naquela região inóspita 

do Brasil, qualquer outro deslocamento que não seja aéreo dura várias 

jornadas, seja deslocamento à pé ou de barco, os helicópteros tornaram 

o ritmo muito mais acelerado, haja vista que em um único dia podiam-se 

mobilizar tropas na base em Villa Bittencourt e transportá-las rapidamente 

para o foco da ação proposta. 

f. Proporcionar proteção à F Spf, operando isoladamente ou em 

conjunto com unidades que atuam na Função de Combate de Proteção. 

g. Vigiar extensas áreas; 

h. Atuar na coordenação e no controle das operações terrestres, 

servindo como plataforma de Comando e Controle (C2). 



i. Participar e apoiar operações de FE; 

j. Apoiar a retirada de meios e a evacuação de pessoal militar e/ou 

civil em situação de guerra e não guerra; 

k. Proporcionar apoio à evacuação de feridos; 

l. Proporcionar apoio de transporte aéreo logístico e executar tarefas 

de apoio logístico específico de aviação. 

 

Segundo o Gen Jeannot, a missão do destacamento era emprestar 

mobilidade ao 1º Batalhão Especial de Fronteira de Tabatinga, 

comandado pelo Cel Vaz. A missão também era infiltrar e resgatar as 

patrulhas do B F ESP. Alguns resgates foram difíceis. Houve caso em 

203 que foi preciso abrir uma clareira apertada com explosivo. Havia 

preocupação com o combustível devido às grandes distâncias 

percorridas. Outra missão dos helicópteros era levar suprimento para 

a base do rio Traíra. (CONTREIRAS, Luís. História oral da Aviação 

do Exército de 1985 a 1994. O conflito no rio Traíra. Taubaté-SP. 

2006) 

 

2.7 ABASTECIMENTO DE AERONAVES 

 

A operação de abastecimento de aeronaves é uma atividade muito mais 

complexa e minunciosa do que aparenta ser. Diferentemente de um 

abastecimento de viaturas e embarcações, uma falha causada por conta de um 

abastecimento mal feito, pode gerar um incidente em voo podendo evoluir para 

um acidente fatal. 

A fim de evitar ocorrências indesejadas a Aviação do Exército possui 

militares especializados neste tipo de operação. Os militares formados no Curso 

TASA (Trasporte Aéreo, Suprimento e Serviços e Especiais de Aviação), são 

habilitados, dentre outras tarefas, a realizar o abastecimento em campanha, em 

aeródromos, testes de combustível e transporte de reservatorórios de QAV 

(Querosene de Aviação). Além disso, todos os tripulantes das aeronaves 

militares (Pilotos, Mecânicos de Voo e Operadores de Busca e Salvamento), 

também recebem treinamento básico de abastecimento e estão aptos a operar 

como abastecedores no caso da ausência de militares TASA. 

 

 



b. Abastecimento 

1) Pessoal Necessário 

a) Chefe da equipe de abastecimento, que poderá exercer 

cumulativamente outra função descrita abaixo. Deve ser um 

especialista TASA (Sgt TASA, Aviação Apoio ou Cb/Sd de QM 15/94 - 

Abastecedor ou QM 15/95 – Aux. TASA) ou outro militar que tenha 

recebido instrução específica de abastecimento de aeronave por 

equipe de instrução de uma Unidade da AvEx; 

b) Um militar operador da moto-bomba - especialista TASA (Sgt TASA, 

Aviação Apoio ou Cb/Sd de QM 15/94 - Abastecedor ou QM 15/95 – 

Aux. TASA) ou outro militar que tenha recebido instrução específica de 

abastecimento de aeronave por equipe de instrução de uma Unidade 

da AvEx; 

c) Um militar operador de extintor de incêndio de pó- especialista TASA 

(Sgt TASA, Aviação Apoio ou Cb/Sd de QM 15/94 - Abastecedor ou 

QM 15/95 – Aux. TASA) ou outro militar que tenha recebido instrução 

específica de abastecimento de aeronave por equipe de instrução de 

uma Unidade da AvEx. Deverá estar próximo ao bocal de 

abastecimento; 

d) Um militar operador de bico da mangueira - especialista TASA (Sgt 

TASA, Aviação Apoio ou Cb/Sd de QM 15/94 - Abastecedor ou QM 

15/95 – Aux. TASA) ou outro militar que tenha recebido instrução 

específica de abastecimento de aeronave por equipe de instrução de 

uma Unidade da AvEx; e 

e) Deverá haver um militar observando o liquidômetro da aeronave, 

que é o responsável por evitar que o combustível transborde. 

(Norma Operacional Nº03. Comando de Aviação do Exército. 

Taubaté-SP. 2017) 

 

O ambiente amazônico é caracterizado por ser muito úmido e possuir uma 

quantidade enorme de microorganismos devido à riqueza inestimável da 

Floresta Amazônica. Esses fatores são extremamente relevantes nas operações 

de abastecimento, devido ao fato de os mesmos constituírem contaminantes 

para o combustível. 

 

4. CONTAMINANTES DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO 

 Os contaminantes que afetam o combustível de aviação estão 

compreendidos nos seguintes tipos:  

- Água;  

- Partículas Sólidas;  

- Micro-organismos;  



- Surfactantes; e  

- Derivados de maior ou menor densidade. 

(Norma Operacional Nº03. Comando de Aviação do Exército. 

Taubaté-SP. 2017) 

 

2.8 LOGÍSTICA DE AVIAÇÃO NA AMAZÔNIA X NECESSIDADES 

ESPECÍFICAS PARA APOIO LOGÍSTICO E O ELEVADO CONSUMO 

DE SUPRIMENTO DA CLASSE III (COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E 

LUBRIFICANTES) ESPECÍFICO DE AVIAÇÃO 

 

A logística de aviação, por si só, apresenta uma demanda muito grande 

de pessoal especializado, material específico e um fluxo logístico eficiente e 

ágil. Na amazônia, essas premissas são severamente prejudicadas, visto que 

a baixa densidade populacional na região traz consigo a efêmera presença de 

pessoal especializado espalhado por todo território amazônico, as condições 

climáticas peculiares tendem a promover uma maior deteorização do material 

específico e o fluxo logístico é dificultado devido à escassez de malha 

rodoviária e ferroviária, limitando a rede logística ao modal aéreo e fluvial na 

maioria das vezes. 

 

LOGÍSTICA NO ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

7-1. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS 

e. Em área de selva, particularmente na AMAZÔNIA, a logística de Av 

Ex tem suas peculiaridades no que tange ao suprimento, 

principalmente seu fluxo e manutenção que serão influenciados pelas 

condições climáticas da área e pelos meios de transporte, quase 

sempre aéreos ou fluviais. 

(Estado Maior do Exército. O ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO 

EXÉRCITO, IP 1-20. Pág 7-1. 2003) 

 

9-2. CONSIDERAÇÕES BÁSICAS 

c. As peculiaridades inerentes à logística da aviação na região 

amazônica envolvem aspectos como: 

    (1) suprimento, estocagem e abastecimento de combustível, óleos 

e lubrificantes de aviação (Cl III A); 

    (2) suprimento e abastecimento de itens específicos de aviação, 

compreendendo peças de reposição e material de pronto uso (Cl IX); 

    (3) manutenção da capacidade operativa das Anv; e 

    (4) procedimentos de estocagem e armazenamento dos diversos 

materiais nas condições climáticas adversas reinantes na área. 



(Estado Maior do Exército. O ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO 

EXÉRCITO, IP 1-20. Pág 9-2. 2003) 

 

Diante destas peculiaridades, algumas estratégias são adotadas para 

dirimir os efeitos negativos causados ao bom andamento da atividade aérea. 

Uma delas é a instalação de postos de ressuprimento avançado (PRA). 

Atualmente, o Exército Brasileiro possui contrato de abastecimento 

específico de aviação com a Petrobrás (BR). Os aeródromos de maior vulto, 

normalmente localizados nas capitais, onde há voos comerciais, possuem 

postos de abastecimento BR, porém o emprego da Aviação do Exército não se 

limita aos grandes centros. A maior parte das operações ocorrem no interior dos 

estados da Amanzônia, onde não há postos BR. Com isso, há a necessidade de 

um preposicionameto de combustível nessas localidades. Essa preparação é 

feita através de aeroaves da própria AvEx, da Força Aérea Brasileira, por 

embarcações do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia 

(CECMA) e até mesmo por empresas aéreas contratadas. 

 

7-5. FUNÇÃOLOGÍSTICA SUPRIMENTO 

(4) Na AMAZÔNIA, devido às grandes distâncias e às dificuldades de 

transporte, deverá ser realizado um preposicionamento de combustível 

em áreas de possíveis operações, utilizando-se tambores e 

reservatórios flexíveis. A utilização de “cachês” também deverá ser 

implementada quando a situação exigir. Esse combustível deverá ser 

suficiente para a operação de uma Esqda He por, pelo menos, três 

jornadas. 

(Estado Maior do Exército. O ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO 

EXÉRCITO, IP 1-20. Pág 7-5, 7-6. 2003) 

 

2.9 INSTABILIDADE METEOROLÓGICA DA AMAZÔNIA 

 

A região amazônica se caracteriza pelo clima Equatorial. Sua proximidade 

da linha do Equador faz com que, ao longo de todo ano, ocorram temperaturas 

elevadas, acima da média do restante do território nacional. Sua temperatura 

média anual gira em torno dos 27ºC, podendo facilmente na época da seca 

atingir os 40ºC. 

Durante o período de verão, entre os meses de janeiro e maio, pode-se 

observar a formação mais frequente de formações do tipo cumulusnimbus (CB), 



na porção sul da região amazônica. Este tipo de nuvem é carregada de formação 

de gelo, temperaturas muito baixas, descargas elétricas e correntes ascendentes 

e descendentes de vento. Tudo isso, prejudicando sobremaneira a atividade 

aérea e obrigando as tripulações a realizarem um minucioso planejamento, a fim 

de  evitar incidentes e possíveis acidentes aeronáuticos. 

Nos meses de junho a dezembro, período de temperaturas mais baixas 

no hemisfério sul, os CB se concentram a porção norte da amazônia. 

 

 

Fotografia 2: Formação de nuvens Cumulunimbus na Amazônia 

Fonte: http://professoralucianekawa.blogspot.com/2016/06/clima-de-

amazonia.html 

Durante as manhãs, particularmente no início do alvorecer, a medida que 

as temperaturas sobem, ocorre a formação de um nevoeiro próximo a superfície, 

conhecido popularmente como “Aru”. Essa camada, mais comum nos leitos dos 

rios e áreas alagadas, impede a visão completa do solo e, desta maneira, 

prejudica a realização de voos em condições visuais (VMC). 

 



 

Fotografia 3: Formação de nevoeiro de superfície na Amazônia, “Aru”. 

Fonte: http://professoralucianekawa.blogspot.com/2016/06/clima-de-

amazonia.html 

 

Já no período da tarde, particularmente nos horários mais próximos do 

anoitecer, ocorre com maior frequência o surgimento de nuvens pesadas, que 

restringem e até mesmo impedem o prosseguimento da atividade aérea. 

  

2.10 DADOS MÉDIOS DE PLANEJAMENTO 

 

O emprego de aeroaves nas operações em ambiente de selva, 

proporciona um notório ganho operacional, quando levamos em consideração 

algus fatores como velocidade de deslocamento, capacidade de trasporte, 

ampliação da consiencia situacional e esclarecimento das situações de combate 

apresentadas. 

 

7-16.GENERALIDADES 

a. Quando o combate é travado sob condições climáticas altamente 

desfavoráveis ou em terrenos difíceis, há necessidade de se utilizar 

técnicas, treinamentos, equipamentos e meios especiais para 

transformar as limitações decorrentes em vantagens para essas 

operações. 



b. O Manual de Campanha C 100-5 - OPERAÇÕES, relaciona as 

seguintes operações como sendo realizadas sob condições especiais 

de ambiente: 

(1) em montanha; 

(2) ribeirinhas; 

(3) na selva; e 

(4) na caatinga. 

7-17. EMPREGO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

e. Pelas características do TO Amazônico, com exigüidade de vias de 

comunicações terrestres, vasta cobertura vegetal e extensa rede 

hidrográfica, fatores que se apresentam como obstáculos de vulto para 

qualquer tropa, na maioria das vezes o helicóptero é o único meio 

eficaz às operações terrestres. 

(Estado Maior do Exército. EMPREGO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, 

IP 1-1. Pág 7-11, 7-12. 2000) 

 

 

Fotografia 4: Sec Helcp executando uma Infl Amv em vôo desenfiado na 

Amazônia 

Fonte: Estado Maior do Exército. EMPREGO DA AVIAÇÃO DO 

EXÉRCITO, IP 1-1. Pág 7-12. 2000 

 

 Se levarmos em consideração algus dados médios de planejamento, 

podemos perceber o quanto é expressivo o avanço obtido com a utilização de 

uma força de helicópteros em detrimento da utilização de deslocamentos fluviais 

e terrestres. 



 Como exemplo, podemos citar um reconhecimento de fronteira realizado 

no rio Oiapoque, entre as localidades de Clevelândia do Norte – AP, sede da 

Companhia Especial de Fronteira (CEF) do 34º Batalhão de Infantaria de Selva 

(Macapá – AP) e Vila Brasil – AP, onde está localizado o 1º Destacamento 

Especial de Fronteira. 

 Em uma trajetória retilíea, desconsiderando o traçado sinuoso do rio 

Oiapoque, temos uma distância de aproximadamente 88km. 

 

 

Fotografia 5: Distância em linha reta entre a CEF de Clevelândia do Norte 

– AP e o 1º DEF em Vila Brasil – AP. 

Fonte: Google Earth 

 

De acordo com a Caderneta Operacional do Centro de Instrução de 

Guerra na Selva (CIGS) de 2018, uma voadeira grande, equipada com um motor 

de 40HP, subindo o rio, ou seja, de jusante para montante, opera em uma 

velocidade média de 21km/h. 

 



 

Fotografia 6: Dados médios de planejamento de velocidade e consumo de 

embarcações. 

Fonte: Caderneta Operacional do Centro de Instrução de Guerra na Selva 

(CIGS) de 2018 

  

 Uma aeronave da Aviação do Exército, executando uma operação de 

reconhecimento de eixo, mantém uma velocidade de 40km/h de acordo com a 

IP 90 – 1, manual de Operações Aeromóveis. Porém, de acordo com 

experiências vividas em operações desta natureza no ambiente de selva, 

usualmente, a velocidade média mantida em um reconhecimento aéreo de faixa 

de fronteira fluvial, é de no mínimo 40 Kt, cerca de 74km/h. 

 

 2-18. DADOS MÉDIOS DE PLANEJAMENTO 

Para o planejamento do Rec Amv, consideram-se os seguintes dados 

médios: 

a. Reconhecimento de zona: 

   (1) Frentes 

        (a) Pel Helcp ( a 2 Sec Helcp) - 40 Km 

        (b) Esquadrilha (a 3 Pel Helcp) - 80 a 120 Km 

   (2) Velocidade - 15 Km/h 

b. Reconhecimento de eixo: 

   (1) Capacidades 

       (a) Pel Helcp (a 2 Sec Helcp) - 2 eixos 

       (b) Esquadrilha (a 3 Pel Helcp) - 6 eixos 

   (2) Velocidade - 40 km/h 



(Estado Maior do Exército. OPERAÇÕES AEROMÓVEIS, IP 90-1. Pág 

2 - 16. 2000) 

 

Dessa maneira podemos observar na diferença em números a vantagem 

obtida através do emprego de aeronaves. Em uma análise baseada em  dados 

de manual, uma fração cumpriria o percurso de voadeira em aproximadamente 

4 horas e 10 minutos. Embarcados em uma aeronave militar, cumpriria o 

mesmo percurso em 2 horas e 10 minutos aproximadamente. 

Trazendo esse exemplo para uma perspectiva mais próxima da 

realidade, observada em missões pregressas, o percurso de voadeira subindo 

o rio Oiapoque, na epóca de seca, levaria cerca de 10 horas, enquanto de 

helicóptero seria realizado em 1 hora e 10 minutos. 

 

2.11 LIÇÕES APRENDIDAS PARA AVIAÇÃO 

 

A Operação Traíra resultou em um avanço para a Aviação do Exército 

Brasileiro não só na área de logística, como na parte operacional. De certa forma 

a Operação Traíra iniciou uma série de mudanças e de objetivos a serem 

alcançados para o futuro, como por exemplo a qualificação IFR (voo por 

instrumentos) e o sistema de navegação via GPS. Para a época, uma das 

dificuldades de se planejar uma operação era justamente a falta de certeza se 

haveria combustível disponível para se começar a operar. Além disso, para se 

abastecer as aeronaves era necessário que o tempo se mantivesse firme, o que 

nem sempre ocorria. 

   Pode-se dizer que na parte operacional, nossas tripulações ganharam 

mais segurança e melhores condições de qualificação para os diversos tipos de 

voo. Principalmente nos voos operacionais com óculos de visão noturna (OVN) 

e voo por instrumentos (IFR). 

 

2.12 CRIAÇÃO DO 4° BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

   Pode-se dizer que o maior legado da Operação Traíra foi, sem dúvidas, 

a criação do 4º BAvEx. Reconheceu-se a necessidade de instalar uma unidade 

de aviação orgânica do Exército para o cumprimento de missões específicas de 

selva, que no início ocupou as instalações provisórias da Força Aérea Brasileira 



em Manaus, e, após alguns meses, recebeu da FAB um espaço na BAMN (Base 

Aéra de Manaus), do outro lado da pista já existente, onde o 4º BAvEx se 

consolidou e se faz presente até os dias atuais. 

 

Desde sua ativação, em 15 de Dezembro de 1993, o 4º BAvEx ocupou 

instalações provisórias cedidas pela Força Aérea Brasileira (FAB) na 

Base Aérea de Manaus (BAMN). Graças ao acordo inter-ministerial em 

que a FAB cedeu ao Exército espaço na BAMN, adjacente à pista já 

existente, foram construídas modernas, adequadas e definitivas 

instalações para o Batalhão. Dotado de Aeronaves HM-1 Pantera, HM-

2 BlackHawk e HM-3 Cougar. Com a consecução deste importante 

objetivo, o 4º BAvEx poderá manter, em melhores condições, o elevado 

índice de segurança proporcionado pela mentalidade operacional e de 

manutenção desenvolvida, como também o alto grau de confiabilidade 

conquistado nestes quatro anos de operação. (Disponível em: 

http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/4-bavex. Acesso em 24 fev. 

2020) 

 

 

3. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Analisando o exposto no capítulo anterior, no que tange o atual cenário 

sociopolítico na Amazônia e sua faixa de fronteira, as experiêcias de combate 

vividas pelo Exército Brasileiro, seu papel no desenvolvimento e defesa do 

território amazônico, as peculiaridades do emprego de uma aviação militar na 

selva e a atual presença de um batalhão de helicópteros no coração da região 

norte do país, podemos fazer as seguintes análises: 

- O Brasil possui uma imensa faixa de fronteira com os vizinhos 

sulamericamericanos. A manutenção da soberania nacional, da prevenção aos 

crimes transfronteiriços e ambientais e da integridade territorial, é uma missão 

de extrema importância, porém muito complexa e difícil. 

- O Exército Brasileiro cumpre seu papel na busca pelo desenvolvimento 

e defesa da Amazônia diuturnamente, porém, devido à imensidão territorial, 

muitas vezes não consegue estar presente em cada palmo do solo amazônico. 

http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/4-bavex


- A aviação militar amplia, de maneira imensurável, a capacidade 

operativa das organizações militares de selva, porém, demanda cuidados 

específicos, pessoal especializado, logística complexa e elevados recursos 

orçamentários. 

- O clima equatorial amazônico, com sua instabilidade característica, 

dificulta sobremaneira a atividade aérea, seja na manutenção, suprimento, 

planejamento e principalmente na operação com aeronaves e tropas de 

superfície. 

- As experiências pregressas de combate na Amazônia, onde podemos 

citar a Operação Traíra, provaram que, apesar das dificuldades de operação e 

manutenção de um batalhão de aviação do exército na região norte, sua 

presença é fundamental para o bom andamento das operações de combate, 

apoio ao combate e apoio logístico. 

- A atuação em conjunto da Força de Helicópteros e Força de Superfície, 

promove um ganho evidente às operações, possibilitando maior velocidade, 

poder de fogo, alcance, coordenação e controle, apoio logístico e dissuasão. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do material coletado e exposto neste trabalho, fica evidente a 

relevância do emprego meios aéreos na Amazônia, desde a ampliação 

operacional, logística e dissuasória até o estreitamento e desenvolvimeto da 

integração entre força de superfície e força de helicópteros. 

A Operação Traíra foi o berço do emprego da Aviação do Exército no 

ambiente de selva. Lições como a necessidade de pronta resposta, permanente 

prontidão, constante adestramento, capacidade de operar em qualquer ambiente 

operacional, integração com elementos de operações especiais, capacidade de 

voar em condições deterioradas de visibiliadade, em situações de combate a 

elementos não convencionais, como a guerrilha das FARC, dentre outras, foram 

arraigadas à nossa doutrina e contribuíram, contribuem e sempre contribuirão 

para o deselvovimento de uma força terrestre mais forte, coesa e preparada para 

enfrentar o desconhecido. 

O 4º Batalhão de Aviação do Exército, cumpre sua missão, de maneira 

inquestionável e valorosa na defesa da Amazônia, de seus princípios e valores 

perenes, que são intrínsecos a todos integrantes do único batalhão de aviação 

do exército na amazônia brasileira. Sua presença e permanente emprego são 



vitais para o prosseguimento de quase todas as operações desenvolvidas no 

Comando Militar da Amazônia e Comando Militar do Norte. 

Os entraves trazidos pelo ambiente operacional adverso, a dificuldade 

advinda de uma logística deficiente, as condições meteorológicas mais voláteis 

do território nacional e as grandes distâncias percorridas, exigem dos discípulos 

do Coronel Ricardo Felippe Albrecht Pavanello, primeiro comandante e patrono 

do 4º BAvEx, dedicação constante à aviação, amor à Amazônia, abnegação, 

coragem, ousadia, firmeza e vibração. Atributos destacados na canção do 

4°BAvEx: 

 

CANÇÃO DO 4° BAVEX 

 

“MISTER SE FEZ SUA PRESENÇA ALTANEIRA 

TUA CORAGEM HERDADA DAS BANDEIRAS 

4° ESQUADRÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

ÉS PIONEIRO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

AS ESQUADRILHAS PUJANTES, GUERREIRAS 

SEMPRE APRESTADAS A EXECUTAR 

OPERAÇÕES AEROMÓVEIS NOITE E DIA 

ASSEGURANDO À PÁTRIA A SOBERANIA 

 

AUDAZES NOS LANÇAMOS NO VÔO 

DESENFIADO A COMBATER 

AVANTE!! 

TRIPULANTE VIBRANTE!! 

NOSSO IDEAL A AMAZÔNIA DEFENDER 

 

POR SOBRE A SELVA OS NOSSOS ROTORES 

DESBRAVADORES VAMOS OPERAR 

NÃO HÁ CONTEDA QUE ABALE NOSSO ESPÍRITO 

MOBILIDADE E RAPIDEZ NOS GUIARÁ 

RICARDO KIRK O NOSSO PATRONO 

PEDRO TEIXEIRA NOS LEGOU A MISSÃO 

DE DEFENDER ESTE SOLO SAGRADO 

COM OUSADIA, FIRMEZA E VIBRAÇÃO 

 



AUDAZES NOS LANÇAMOS NO VÔO 

DESENFIADO A COMBATER 

AVANTE!! 

TRIPULANTE VIBRANTE!! 

NOSSO IDEAL A AMAZÔNIA DEFENDER 

SELVA!!” 

 

Letra: Marcílio Muniz da Silva – Cap Cav 
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