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RESUMO
O presente trabalho se propõe a estudar a aplicação da aeronave de asa fixa C-23B Sherpa como
meio de realizar a infiltração e ressuprimento aeroterrestre em Operações de incursão aeroterrestre
por meio de um estudo das capacidades da aeronave e seu histórico de uso, as capacidades
necessárias para realizar este tipo de operação e as possibilidades que a aquisição desta aeronave
pode trazer a Aviação do Exército, especialmente a Brigada de Infantaria Paraquedista. A Operação
Aeroterrestre é uma Operação Conjunta que envolve mais de uma Força Armada, constituindo um
Estado-Maior conjunto. No presente momento, a Operação de Incursão Aeroterrestre é realizado
pela Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro por meio das aeronaves da Força
Aérea Brasileira, pois a Aviação do Exército possui apenas aeronaves de asa rotativa. Em agosto
de 2017 foram adquiridas aeronaves de asa fixa C-23B Sherpa para o 4° BAvEx para realização de
missões logísticas na Amazônia. Por fim, por meio de análise desenvolvida, pretende-se colher
verificar a possibilidade destas aeronaves serem utilizadas pela Aviação do exército em proveito da
Brigada de Infantaria Paraquedista em Operações de Incursão Aeroterrestre.
Palavras-chave:
Operações Aeroterrrestres.
Ressuprimento Aeroterrestre. Aviação do Exército.

Incursão
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ABSTRACT
The present paper proposes to study the application of the C-23B Sherpa fixed wing aircraft as a
means of conducting air infiltration and resupply in Airborne incursion operations through a study of
the aircraft's capabilities and its history of use, the necessary capabilities to carry out this type of
operation and the possibilities that the acquisition of this aircraft can bring to the Army Aviation,
especialiy the Parachute Infantry Brigade. Aircraft Operation is a Joint Operation involving more than
one Armed Force, constituting a Joint Staft. At present, the Airborne Incursion Operation is carried
out by the Brazilian Army Parachute Infantry Brigade through the Brazilian Air Force aircraft, since
Army Aviation has only rotary wing aircraft. In August 2017, C-23B Sherpa fixed wing aircraft were
acquired for the 4th BAvEx to carry out logistic missions in the Amazon. Finally, by means of
developed analysis, it is intended to verify the possibility of these aircraft being used by the Army
Aviation for the benefit of the Parachute Infantry Brigade in Airborne Incursion Operations.
Keywords: Airplane Operations. Airplane Incursion. Air Infiltration. Air Resupply. Army Aviation .
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1 INTRODUÇÃO
As operações aeroterrestres consistem em operações militares conjuntas,
possuindo um comando único e seu estado maior sendo composto por militares
das Forças integrantes que com a finalidade de execução imediata de uma missão
de caráter tático, operacional ou estratégico, sendo composta tanto pelo movimento
aéreo como a colocação, em uma área, das Forças de combate e dos apoios
necessários na Operação.
Para este tipo de missão deve existir uma perfeita integração entre as
Forças Armadas participantes, assim como uma estreita coordenação com as
Forças que atuam no Campo de Batalha (Espanha, 2008, p. 1-2). Devido esta
coordenação, o seu planejamento necessitará de mais tempo que outra operação
terrestre, sendo um meio de permite o Comandante influenciar diretamente na ação
da tropa (Argentina, p. 327).
Existem dois tipos de operações aeroterrestres: Assalto Aeroterrestres (Ass
Aet) e Incursão Aeroterrestre (Inc Aet), sendo que principal diferença entre elas é a
intenção de conquista do terreno, enquanto no Ass Aet a finalidade é a conquista
de uma região no terreno de significativa importância, na Inc Aet não há intenção
de conquista ou manutenção de terreno. A incursão aeroterrestre pode ser definida
conforme abaixo:
Operação que compreende uma penetração, normalmente furtiva e por
meio de salto de paraquedas, em área sob o controle do inimigo, e a
execução de uma ação ofensiva, seguida de retraimento ou de retirada.
Não há intenção de conquista ou de manutenção de terreno (BRASIL,
2017, p. 2-4).

O apoio do Componente Aéreo ao Componente Terrestre em uma Operação
Aeroterrestre, além do aerotransporte dos escalões da Força Aeroterrestre, pode
envolver a execução de grande parte das ações referentes às suas tarefas típicas
(BRASIL, 2017, p. 5-1). Em tarefas de sustentação do combate, que objetiva
ampliar o poder de combate das Forças Amigas, a Força Aérea realiza ações de
infiltração aérea e de ressuprimento aéreo.
Forças aeroterrestres situadas no território nacional são mantidas como
parte da reserva estratégica, em condições de rápido emprego. Essas forças
podem ser rapidamente levadas para áreas e bases avançadas de onde poderão
ser empregadas.

O aproveitamento da mobilidade estratégica das forças

aeroterrestres depende diretamente da disponibilidade de aeronaves de longo
alcance (BRASIL, 2017, p. 4-2).
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A aviação do Exército, como elemento de múltiplo emprego da Força
Terrestre (F Ter), tem participação ativa na guerra de movimento, contribuindo no
isolamento do campo de batalha, nas ações em profundidade, na destruição da
força inimiga, nas manobras de f1anco, no combate continuado, no ataque de
oportunidade e no aumento do poder de combate. Assim sendo, os meios aéreos
orgânicos permitem aos comandantes terrestres obter consideráveis efeitos em
proveito das operações militares (Brasil, 2000, p. 1-2). As suas Brigadas prestam
aeromobilidade orgânica ao escalão que a enquadra, cumprindo missões de
combate, apoio ao combate e apoio logístico (BRASIL, 2003, p. 1-3).
O Comando do Exército começou o processo para a aquisição de quatro
aeronaves C-23B Sherpa através do Programa Foreign Military Sales (FMS), dos
Estados Unidos da América.

Segundo portaria N° 67, do Comando Logístico

(COLOG), divulgada no dia 9 de agosto de 2017, as aeronaves serão destinadas
"ao emprego nas missões de Apoio Logístico; de Apoio ao Combate; de transporte
de pessoal e suprimento, em especial, para os Pelotões Especiais de Fronteira
(PEF); e de coordenação e cooperação com agências, para a atuação em toda a
Região Amazônica, áreas do Comando Militar da Amazônia, Comando Militar do
Norte e Comando Militar do Oeste e, eventualmente, também em outras regiões do
país" (LOPES, 2014).
O C-23B Sherpa pode transportar 27 paraquedistas e um mestre de salto,
com tripulação formada por dois pilotos e mestre de carga/mecânico de voo,
dependendo da missão. O alcance máximo é de 1.240 Km, com velocidade média
de quase 400 km/h (cruzeiro). Essas aeronaves continuam sendo reconhecidos
pela robustez,

capacidade de carga, porta rampa, excelente alcance e

independência operacional em áreas remotas desprovidas de serviços básicos de
apoio em solo para aeronaves (CAIAFA, 2016).
1.1

PROBLEMA
No primeiro semestre de 2013, o Comando de Operações Terrestres

(COTER) sugeriu ao Estado-Maior do Exército (EME) que esse órgão tentasse
viabilizar a formação da unidade de asa fixa da corporação por meio de um artifício:
apresentar a novidade como um "subprojeto do SISFRON, com emprego dual na
Logística de Aviação do Exército". A 6 de agosto daquele ano, a portaria nO
155/2013 do EME criou o "Grupo de Trabalho para estudo de viabilidade de projeto
para a implantação de aeronaves de asa fixa no âmbito do EB".
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Com o Plano Estratégico do Exército 2016-2019, divulgado às vésperas do
Natal de 2014, o Exército Brasileiro incluiu "a criação de Unidade Aérea de Asa
Fixa" entre as providências de "Mobilidade Estratégica" que devem garantir à Força
Terrestre brasileira capacidade de "Pronta Resposta Estratégica" - uma das nove
"capacidades militares terrestres" elencadas como prioritárias nesse período.
No dia 25 de Agosto de 2017, o Comandante do Exército Brasileiro, General
de Exército Eduardo Villas Boas Correia, proferiu a decisão de que a Força
Terrestre, após 76 anos, voltará a contar com frota própria de aeronaves de Asa
Fixa a partir do ano de 2020, com a aquisição de quatro aeronaves C 23-B Sherpa.
O objetivo principal é a independência de recursos da Força Aérea Brasileira sobre
logística aérea e, principalmente, reduzir os gastos com helicópteros, que possuem
um custo maior de hora de voo e manutenção do que aviões.
Em junho de 2018, o Exército Brasileiro informou, por meio da revista VerdeOliva, o aumento da quantidade de aeronaves adquiridas, passando agora para
oito unidades, sendo as duas primeiras a serem entregues em 2021.
Neste contexto e esclarecendo as utilidades da aquisição desta nova
aeronave para a Aviação do Exército, chega-se ao seguinte problema: seria
aplicável a utilização da aeronave C-23B Sherpa na infiltração e ressuprimento Aet
em operações de incursão Aet?
1.2 OBJETIVOS
A fim de determinar as utilidades operacionais da aquisição da aeronave de
asa fixa para a Aviação do Exército, o presente estudo pretende esclarecer a
aplicabilidade da operação da aeronave de asa fixa C-23B Sherpa pela Aviação do
Exército como meio de realizar a infiltração e ressuprimento Aet nas operações de
incursão Aet.
Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados
os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento
lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:
a. Definir as capacidades de operação, pela aviação do Exército, da aeronave
SHERPA nas operações de incursão Aet, particularmente nas ações de infiltração
e ressuprimento Aet;
b. Apontar o emprego da Aviação do Exército;
c. Identificar a operação de incursão aeroterrestre;

,•
•
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d. Identificar a ação de infiltração Aet;
e. Identificar a ação de ressuprimento Aet.
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUiÇÕES
A compra de oito aeronaves de asa fixa C23-B Sherpa, para o 4° Batalhão
de Aviação do Exército, situado em Manaus-AM, a fim de serem utilizadas para
suporte logístico às Organizações Militares da Amazônia, principalmente dos
Pelotões Especiais de Fronteira, pode trazer além de ganho logístico para o
Comando Militar da Amazônia um ganho operacional para a Força Terrestre.
Este ganho operacional pode ser evidenciado pela possibilidade de que a
Aviação do Exército possa utilizar Aeronaves de Asa fixa e Rotativa em ações de
Combate e Apoio ao Combate, causando um impacto na velocidade de emprego
de sua Força de Ação Estratégica, principalmente a Brigada de Infantaria
Paraquedista, em missões em todo o território nacional, haja vista sua
independência dos meios aéreos da Força Aérea.
Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a
respeito das possibilidades de utilização da aeronave C-23B Sherpa, tanto em
missões de apoio ao combate, como em ações de combate e de suprimento, do
qual se espera verificar o ganho que essas aeronaves podem trazer para o Exército
Brasileiro.

o

trabalho pretende, ainda, fornecer aos gestores dos projetos de

modernização do Exército conhecimento acerca das possibilidades de operação de
aeronaves de asa fixa pela Aviação do Exército, servindo de incentivo para outros
estudos que sigam nesta mesma linha de pesquisa.
2 METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico com intuito
de esclarecer a aplicabilidade da operação da aeronave de asa fixa C-23B Sherpa
pela Aviação do Exército como meio de realizar a infiltração e ressuprimento Aet
nas operações de incursão Aet.
Para subsidiar uma possível resposta à hipótese e ao problema levantado, o
delineamento desta pesquisa tomou como base a leitura analítica e fichamento das
fontes, questionários, entrevista com especialista, argumentação e discussão de
resultados.
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Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente,
os conceitos de pesquisa quantitativa

e qualitativa,

pois a tabulação dos

resultados obtidos através dos questionários foi fundamental para a compreensão
do entendimento que os militares possuem acerca da operação de incursão
aeroterrestre, principalmente da fase de infiltração e necessidade de ressuprimento
aet, e sobre as limitações e possibilidades da aeronave C-23B Sherpa.
Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo
em vista a que mais se adequa ao produto final desejado e ao pouco conhecimento
disponível, notadamente escrito, acerca do tema, fato que demandou uma
familiarização inicial sobre a Operação de Incursão Aeroterrestre, especificamente
nas tarefas de infiltração e ressuprimento Aet, e sobre a utilização da aeronave C23B Sherpa pelo Exército dos Estados Unidos, verificando suas possibilidades na
execução de tal operação. Para que pudesse aproveitar a experiência daqueles
que participaram de exercícios e operações de incursão aeroterrestre, optou-se por
distribuir questionários a uma amostra que adquiriram vivência profissional
relevante junto a Brigada de Infantaria Paraquedista, atuando como Comandantes
de Pelotão e subunidades dos Batalhões de Infantaria Paraquedista em operações
de incursão aeroterrestre, durante os anos de 2012 e 2013, período em que nas
Operações Saci foram conduzidas Inc Aet.
2.1

REVISÃO DE LITERATURA
Inicialmente, para nortear a pesquisa proposta, procurou-se definir termos e

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada
em uma revisão de literatura no período de janeiro de 1988 a dezembro de 2014 e
no período de julho a dezembro de 2017. Essa delimitação foi utilizada por
englobar o período de compra, efetivação e utilização da aeronave C-23B Sherpa
pelo Exército dos Estados Unidos. Ainda, no final de 2017, foi publicado o EB70MC-10-217 - Operações Aeroterrestres, novo manual que aborda os conceitos e
operações Aet, inclusive sobre a Incursão Aeroterrestre.
Foram utilizadas as palavras-chave Incursão Aeroterrestre, Infiltração
Aeroterrestre, Ressuprimento Aeroterrestre, Aeronave C-23B Sherpa, de igual
forma, os seus correspondentes em outros idiomas, em sítios eletrônicos de
procura na internet, biblioteca de trabalhos e publicações da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português, espanhol
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e inglês. O sistema de busca foi complementado pela pesquisa em manuais,
publicações militares e artigos publicados em revistas de temáticas militares,
enfatizando portarias do Comandante do Exército a respeito da temática de
Operações Aeroterrestres e artigos provenientes de militares da Brigada de
Infantaria Paraquedista.
Quanto ao tipo de operação militar, conforme o título do presente artigo já
deixa bem explícito, a revisão de literatura limitou-se a operações aeroterrestres,
com ênfase majoritária nas tarefas de infiltração e ressuprimento aet em incursões
aeroterrestres.
a. Critério de inclusão:
- trabalhos publicados em português, espanhol e inglês relacionados à
utilização da aeronave C-23B Sherpa pelo Exército dos Estados Unidos, à
realização de Operações de Incursão Aeroterrestre realizadas pelo Exército
Brasileiro; e
- manuais e publicações do Exército Brasileiro que tratam de Operações de
Incursão Aeroterrestre.
b. Critério de exclusão:
- publicações que não contemplam o período estipulado como delimitação
temporal do tema; e
- trabalhos que tenham como enfoque outras Operações Aeroterrestres, sem
ser a de Inc Aet.
2.2 COLETA DE DADOS
Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o
delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:
entrevista exploratória e questionário.

2.2.1 Entrevistas
Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e

identificar

experiências relevantes, foi realizada entrevista exploratória com o seguinte
especialista:
Nome

Justificativa

MARCELO DE M~;~ ~~~~ES FELlCIANO -

E3 da Brigada de Infantaria Paraquedista

QUADRO 1 - Quadro de Especialistas entrevistados
F ante: O autor
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2.2.2 Questionário
A abrangência do universo foi estipulada a partir do efetivo de oficiais que
exerceram a função de comandante de pelotão de fuzileiros e comandante de
subunidade de fuzileiros de Batalhões de Infantaria Paraquedista em operações de
incursão aeroterrestre. A amostra foi limitada particularmente aos oficiais da arma
de infantaria oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, devido à sua
formação mais completa e especialização para o comando das pequenas frações.
A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita
a militares que exerceram funções de comando durante as Operações Saci de
2012 e 2013 ou aqueles que participaram de operações de incursão aeroterrestre
quando faziam parte de tropas da Brigada de Infantaria Paraquedista. Com esta
delimitação, buscou-se esquadrar um panorama do conhecimento acerca do
planejamento em operações desta natureza, já que representam uma parcela dos
integrantes que estavam envolvidos no planejamento e execução daquelas
atividades.
Portanto, valendo-se de dados obtidos nos relatórios das missões e na
composição dos Batalhões de Infantaria Paraquedista, a população a ser estudada
foi estimada em 60 militares. Com a intenção de atingir uma maior confiabilidade
das análises realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando
como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse
sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 54.
A amostra contemplou Majores, oficiais intermediários (capitães) e primeirostenentes, já que todos que participaram das operações Saci no período de 2012 e
2013 se encontram nestes postos atuais. Dessa feita, foram distribuídos
questionários para 81 oficiais do EB com experiência de comando de frações em
operações de incursão aeroterrestre.
O efetivo acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal prevista
(nideal= 54), utilizando-se como N o valor de 54 militares.
A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares da Brigada
de Infantaria Paraquedista, de maneira a não haver interferência de respostas em
massa ou influenciadas por episódios específicos. A distribuição dos questionários
se deu de forma direta (pessoalmente) ou indireta (e-mail) para 81 militares que
atendiam os requisitos. Por diversos fatores,

conseguiu-se 51

respostas,

aproximando-se bastante do nideal proposto inicialmente, sem prejudicar a pesquisa.

9

ação do inimigo ou complementando a capacidade de transporte das unidades
logísticas.
O Manual de Campanha C 7-20 - Batalhões de Infantaria, diz que a
infiltração é uma forma de manobra tática ofensiva na qual se procura desdobrar
uma força à retaguarda de uma posição inimiga, por meio de um deslocamento
dissimulado, com a finalidade de cumprir uma missão que contribua diretamente
para o sucesso da manobra do escalão que enquadra a força que se infiltra. As
tropas mais aptas a realizarem este tipo de manobra são as unidades de infantaria
leve, de montanha, paraquedista, de selva e motorizada.
Depois de identificar a missão da Aviação do Exército, conceitos de
infiltração e com a intenção de conhecer a aeronave de asa fixa recém-adquirida,
foi realizada uma pesquisa sobre o histórico de uso da mesma pelo Exército dos
Estados Unidos da América, podendo verificar quais suas capacidades podem ser
utilizadas em prol do Exército Brasileiro.
Assim, constatou-se que a aeronave C 23-B Sherpa é capaz de operar em
pistas não pavimentadas e fornecer uma capacidade de decolagem e pouso
(STOL) em pista curta, e é equipado com equipamentos de manuseio em solo
independentes. Quando configurado como transporte de tropas, fornece assentos
para 30 passageiros em assentos do tipo de companhia aérea.

Ele pode

transportar até 27 paraquedistas e um mestre de salto em assentos voltados para o
lado e suporta operações aéreas por meio de linha estática ou entrega em queda
livre. Entrega aérea de carga também pode ser realizada através da rampa. Um
guincho integral permite que veículos não motorizados ou carga sobre rodas sejam
carregados. Alternadamente, ao operar na evacuação médica (evacuação médica),
15 macas e três atendentes ou 18 macas e dois

atendentes podem ser

acomodados.
Implantado, pelo Exército dos Estados Unidos operacionalmente no
sudoeste da Ásia pela primeira vez durante a Operação Escudo do Deserto em
1990, os sherpas posteriormente apoiaram a Operação Tempestade no Deserto no
início de 1991. Os C-23B I B + foram enviados de volta para apoiar a Operação
Liberdade do Iraque e foram inicialmente enviados ao Kuwait em agosto 2003. Os
sherpas mais tarde se mudaram para o Iraque em 2004 e acumularam
aproximadamente 47.000

horas de vôo nos oito anos seguintes,

operando

principalmente da Joint Base Balad. Intensamente utilizados durante os conflitos,
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as operações incluíam o movimento de suprimentos críticos, como sangue, peças
de reparo e munição. Em junho de 2010, foram utilizados na Península do Sinai, no
Egito, em apoio à missão das Forças Multinacionais e Observadores. Depois
destas missões, os sherpas continuaram a apoiar o treinamento de paraquedistas
de forças especiais em locais como Fort Bragg, Carolina do Norte, e atividades de
teste em vários locais, incluindo o US Army Yuma Proving Ground, no Arizona, e
Natick Soldier Systems Center, em Massachusetts, até serem aposentados pelo
Exército dos Estados Unidos em 2014.
De

acordo com

o

EB70-MC-10.217, nas Operações de

Incursão

Aeroterrestre, a Força Aeroterrestre pode ser dividida em dois escalões: Escalão
de Assalto (Esc Ass) e Escalão Recuado (Esc R). O Esc Ass é composto por
elementos de manobra e suas reservas, de apoio ao combate e de apoio logístico.
Preferencialmente é introduzido na Área de Operações em uma única vaga e,
quando lançado de paraquedas, desembarca em uma única passagem das
formações aéreas. O escalão de assalto é responsável pelo cumprimento da
missão imposta. O Esc R é composto pela parte da Tropa Aet não necessária na
área de objetivos, que permanece nas linhas amigas. Normalmente, não se
desloca para a Área de Operações.
Com o objetivo de verificar junto a militares do Exército Brasileiro, que
participaram de Inc Aet, características necessárias de aeronaves para emprego
nestes tipos de operações, foram realizados questionários junto aos mesmos,
sendo observado, em um primeiro momento, em qual escalão a amostra mais
participou de Exercícios/Op de Incursão Aeroterrestre, obtendo o resultado
conforme gráfico abaixo:
•

FT8t1

•

FTSU

GRÁFICO 1 - Escalão na qual a amostra mais participou de Op Inc Aet.
Fonte: O Autor

A partir deste resultado, observa-se certo equilíbrio na utilização dos
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escalões FT Batalhão e FT Subunidade em Op/exercícios de Incursão Aet
realizados pela Brigada de Infantaria Paraquedista nos últimos anos, verificando a
necessidade das aeronaves atenderem o transporte de ambos efetivos.
Das respostas acima descritas, foi levantado então quais aeronaves
existentes na Força Aérea Brasileira melhor se adequam para serem utilizadas em
Op de Inc Aet, o que ficou aplicado nos seguintes dados:

e C-95 Bandeirantes
•

C-105 Amazonas

•

Todas

C-130 Hércules

GRÁFICO 2 - Opinião da amostra sobre a aeronave que mais se adequa as Op de Inc Aet.
Fonte: O Autor

Outro item procurou investigar qual efetivo uma aeronave deve comportar
para ser utilizada em Op de Inc Aet, visando melhor controle de efetivo e
reorganização. Foram levantadas 3 opções. A maioria acredita que o efetivo ideal é
o Pelotão (57,8%). Uma quantia considerável considerou a Subunidade como
efetivo ideal (31,1 %). Poucos são os que acreditam que o efetivo de um GC seja o
ideal, enquanto apareceram ainda respostas como indiferente ou dependendo do
efetivo da própria aeronave, procurando manter a integridade tática.
eGC
•

Pel
SU

•

Indiferente. deve se ter em
mente a maior quantidade
de paraquedistas tançacos

•

Conforme a capacidade

da

Anv.

GRÁFICO 3 - Opinião da amostra sobre efetivo que a aeronave deve comportar para ser
utilizada em Op de Inc Aet.
Fonte: O Autor

Acerca das capacidades das aeronaves, foi verificado a opinião da amostra
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acerca da característica mais importante da aeronave que deve ser verificada a fim
de ser utilizada em Operações de Incursão Aeroterrestre, chegando no seguinte
gráfico:
•

Capacidade de carga

•

Capacidade de transporte
de tropa
Autonomia de vôo

GRÁFICO 4 - Opinião da amostra sobre a característica da aeronave a ser utilizada em Op de
Inc Aet.
Fonte: O Autor

Notadamente, a maioria dos Majores/capitães/tenentes (75,6%) acredita que
a característica mais importante da aeronave a ser utilizada em uma Inc Aet é a
capacidade de transporte de tropa, sendo seguida pela autonomia de vôo (15,6%)
e pela capacidade de carga (8,9%), justificada pela preocupação e pela importância
da obediência da introdução do Esc Ass na Área de Operações em apenas uma
vaga.
Por fim, almejando verificar, criticamente, a opinião dos combatentes a
respeito do tema, foi disponibilizado um espaço para considerações sobre o
estudo, no qual surgiram vários comentários, dos quais ressaltam-se:
a) "Uma boa aeronave deve permitir um bom lançamento de tropa, assim a
velocidade para lançamento, a mobilidade no saguão, a simplicidade são fatores a
serem considerados para lançamento de pqdt"; e
b) "Se a FT for STL. .. Uma aeronave como o KC-390 seria a melhor opção,
pois carrega mais tropa . . Assim em formação precisa de menos aeronaves para
carregar mais tropa . . Sendo FT SU, o Amazonas consegue levar um pelotão então
quatro aeronaves faria uma boa execução ao levar a cia completa".
Este último comentário destaca a importância da capacidade de transporte
da aeronave e do respeito à integridade tática das frações em razão de melhor
reorganização na Zona de Lançamento. Essa possibilidade merece ser avaliada
com maior detalhamento durante a fase de escolha da aeronave para a missão.
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por militares da Brigada de Infantaria Paraquedista, visando um teste prático do
que foi verificado

como possibilidade

e limitações

da aeronave,

tendo como

objetivo retificar ou ratificar estas análises teóricas.
Conclui-se, portanto, que devido à capacidade de transporte de tropa do C-

23B Sherpa (27 paraquedistas), esta não é a aeronave ideal para a infiltração de
tropa Aet em Op de Incursão Aeroterrestre, tendo em vista que, através dos dados
obtidos através dos questionários, o efetivo de transporte ideal seria de pelo menos
37 paraquedistas (efetivo do pelotão), podendo através da totalidade das
aeronaves adquiridas (um total de oito), conduzirem no máximo uma FT
Subunidade, sendo que de acordo com o EB70-MC-10-217 -

Operações

Aeroterrestres, o efetivo para uma Incursão Aeroterrestre pode ser de uma FT nível
subunidade ou nível Batalhão. Contudo conclui-se ainda, por seu histórico de uso e
por sua capacidade de carga e robustez, ser capaz de realizar o ressuprimento
aéreo na Inc Aet.
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ANEXO A - UMA SUGESTÃO PARA UTILIZAÇÃO DA AERONAVE C-23B
SHERPA EM ATIVIDADES E OPERAÇÕES AEROTERRESTRES A SEREM
REALIZADAS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Conforme foi constatado no presente artigo, percebe-se uma necessidade
de utilização de aeronaves de asa rotativa pela Aviação do Exército para
preencher necessidades logísticas e operacionais, devido a este motivo os 06 C-23
B Sherpa já foram adquiridos para serem utilizados pelo 4° Batalhão de Aviação do
Exército, sediado na cidade de Manaus-AM, afim de suprirem as necessidades de
transportes de suprimento aos Pelotões Especiais de Fronteira e as Organizações
Militares que possuem uma localização com restrição de vias de transporte de
suprimento.
A Brigada de Infantaria Paraquedista faz parte das Forças Estratégicas do
Exército Brasileiro, tendo necessidade de se locomover e atuar em todo território
nacional, por isso realiza diversos exercícios de adestramento nos diversas regiões
e de ambientes operacionais brasileiros, inclusive na Amazônia, aonde já fez parte
de operações reais, como a operação Curare realizada em 2013, realizando
lançamento de tropa no Alto Rio Negro, em Cucuí, a apenas 4 km da tríplice
fronteira com Colômbia e Venezuela.
Assim, além da utilização das aeronaves C-23B Sherpa no ressuprimento
logístico dos PEF e dos Batalhões de Infantaria de Selva, poderia ser planejada o
seu uso no adestramento da Brigada de Infantaria Paraquedista no ambiente
amazônico,

seja

na

área

de

responsabilidade

do

Comando

Militar da

Amazônia(CMA), seja na área de responsabilidade do Comando Militar do
Norte(CMN), podendo serem utilizados para saltos de adestramento ou para
lançamento de paraquedistas e de ressuprimento aéreo em Operações na faixa de
fronteira, podendo ainda serem utilizados para saltos de adestramento de militares
da 38

Companhia de Forças Especias, localizada em Manaus-AM,

para

cumprimento de plano de provas e para infiltração aeroterrestre de destacamento
de operações especiais em ambiente amazônico.
Portanto, desta forma haveria um teste prático das reais possibilidades
operacionais da aeronave C-23 B Sherpa, tendo a visão realista do ganho que
estas aeronaves podem trazer ao Exército Brasileiro, que além do ganho na parte
logística, a qual, por suas características e por seu histórico de uso, já é algo
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comprovado, pode trazer um ganho também para a realização de transporte de
tropas e de lançamento de paraquedistas em operações de faixa de fronteira a
serem realizadas no ambiente amazônico, retificando ou ratificando as conclusões
retiradas através deste artigo.
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ANEXO

B -

ACERCA

DE

QUESTIONÁRIO

SUAS

DISTRIBUíDO

À AMOSTRA SELECIONADA

EXPERIÊNCIAS EM OPERAÇÕES

DE

INCURSÃO

AEROTERRESTRE

ESCOLA DE APERFEiÇOAMENTO DE OFICIAIS
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

QUESTIONÁRIO
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências
Militares do Cap Inf Victor Matheus Santos Nascimento Soares, cujo tema é
Operação de aeronaves de asa fixa pela Aviação do Exército como meio de
realizar a Infiltração e Ressuprimento Aet nas Operações de Incursão Aet.
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, verificar as
possibilidades de utilização da aeronave C-23B Sherpa, recém-adquiridas pelo
Exército Brasileiro, em Operações de Incursão Aeroterrestre.
A fim de conhecer as peculiaridades de uma Operação de Incursão
Aeroterrestre, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para
responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-Io
o mais completamente possível.
A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao tema em questão. Será muito
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, com suas
opiniões a respeito do tema e do problema.
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para
esclarecimentos através dos seguintes contatos:
Victor Matheus Santos Nascimento Soares (Capitão de Infantaria - AMAN
2008)

Celular: (67) 98105-6105
E-mail: soaresvictor@gmail.com
IDENTIFICAÇÃO
1.

Qual seu posto/graduação atual?

( ) Maj
2.

( ) Cap

()

Ten

Qual é a sua experiência em operações de Incursão Aet?

( ) Op Saci
( ) Op Bumerangue
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( ) Outras:
3.

_

Qual (is) função (ões) exerceu nas operações acima citadas?

( ) Integrante do EM
( ) Cmt SU
( ) Cmt Pel
( ) Outras:

_

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS
4.
De acordo com o EB70 MC 10217 - Operações Aeroterrestres, os
escalões que executam uma Incursão Aeroroterrstre são FT Btl e FT SUo Em qual
escalão o Sr mais executou Operações deste tipo?
) FT Btl
(

) FT SU

5.
Na sua opnião, quais aeronaves são melhores para serem utilizadas
em uma Incursão Aet?
(

) C-95 Bandeirantes

(

) C-105 Amazonas

(

) C-130 Hércules

(

) Todas

Na sua opnião, qual o efetivo que a aeronave deve comportar para
uma Operação de Incursão Aet, a fim de se ter um melhor controle do efetivo e
facilitar na reorganização?
6.

(

)GC

(

) Pel

(
(

)SU
) Outras:

_

7.
Na sua opnião, quais são as características mais importantes de uma
aeronave de asa fixa para sua utilização em Op de Inc Aet:
(
) Capacidade de carga
(
) Capacidade de transporte de tropa
(
) Autonomia de vôo
8.
estudo?

O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente

Obrigado pela participação.
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ANEXO C - ENTREVISTA REALIZADA COM ESPECIALISTA A CERCA DE SUA
VISÃO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE USO DA AERONAVE C-23 B SHERPA

ESCOLA DE APERFEiÇOAMENTO DE OFICIAIS
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

ENTREVISTACOM ESPECIALISTA
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências
Militares do Cap Inf Victor Matheus Santos Nascimento Soares, cujo tema é
Operação de aeronaves de asa fixa pela Aviação do Exército como meio de
realizar a Infiltração e Ressuprimento Aet nas Operações de Incursão Aet.
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, verificar as
possibilidades de utilização da aeronave C-23B Sherpa, recém-adquiridas pelo
Exército Brasileiro, em Operações de Incursão Aeroterrestre.
A fim de conhecer as peculiaridades de uma Operação de Incursão
Aeroterrestre, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para
responder as perguntas desta entrevista. Solicito-vos a gentileza de respondê-Io o
mais completamente possível.
A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao tema em questão. Será muito
importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, com suas
opiniões a respeito do tema e do problema.
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para
esclarecimentos através dos seguintes contatos:
Victor Matheus Santos Nascimento Soares (Capitão de Infantaria - AMAN
2008)
Celular: (67) 98105-6105
E-mail: soaresvictor@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes,
Cursos e Estágios inerentes à área de estudo:
TC Pontes, Precursor Pára-quedista, E3 da Bda Inf Pqdt.
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OUESTIONAMENTOS
2. No 2° Semestre do ano passado foi confirmado que o Exército Brasileiro
adquiriu aeronaves de Asa Fixa para a Aviação do Exército, a fim de diminuir
os custos com as logística de suprimento na região Amazônica. A respeito
desta informação pergunto ao Sr se tem conhecimento sobre a aeronave C23B Sherpa e se acredita que ela possa trazer ganhos operacionais futuros
para o EB, além dos ganhos logísticos?
Também fui E3/ E2 da 28 Bda Inf SI em São Gabriel da Cachoeira- AM em
2015 e 2016. Realmente, essa Aeronave para o apoio logístico dos PEF é
imprescindível, fazendo o transporte de material e pessoal. Por ser um
movimento de necessidade quase diária, o apoio por Anv da FAB fica
bastante comprometido, tendo em vista que a FAB tem diversas outras
missões, não podendo deixar uma Anv vocacionada apenas para o apoio da
Bda.
3. Ao verificar as especificações da aeronave C-23B Sherpa, encontrei a
informação de que ela tem a capacidade de transportar 30 paraquedistas.
Em razão disso, o Sr acredita que essa aeronave possa ser usada na
infiltração e lançamento de paraquedistas em um exerclcio/operaçâo de
incursão aeroterrestre? Por quê?
Tendo em vista a atual carência de meios/ HV da FAB, o C-23B seria um
meio de manter o adestramento da tropa, cumprindo o seu plano de provas
(cada Pqdt tem que fazer no mínimo 6 saltos por ano). Porém, acredito que
a dimensão de uma um assalto/ incursão aeroterrestre indica que deva ser
planejado como uma operação conjunta, usando-se inevitavelmente os
meios da FAB. Mesmo a infiltração sigilosa de uma pequena Eq Prec,
necessita dos meios da FAB (transporte e escolta).
4. E quanto a capacidade logística, o senhor acredita que ela possa ser
utilizada em ressuprimentos aéreos no quadro de operações de incursão
aeroterrestre? Por quê?
Em um segundo momento da operação, já no escalão de acompanhamento,
e durante a permanência da tropa no terreno, acredito que possa ser
utilizada a Anv Sherpa.
5. Ouais as especificações de aeronaves que as limitam para serem utilizadas
em Op de incursão aeroterrestre?
Desconheço.
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6. O Senhor deseja acrescentar algo a mais sobre o tema?
Concluindo, acredito que a Anv seria um bom meio auxiliar de instrução,
mas uma Op Aet é uma clássica Op Conjunta.
Obrigado pela participação.
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