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Resumo

A região  amazônica  apresenta  características  desafiadoras  para  todos  aqueles  que  nela
pretendem habitar. Suas peculiaridades geográficas como clima, relevo e hidrografia ditam os
processos  logísticos  necessários  para  o  desenvolvimento  da  região,  bem  como  para  o
desencadeamento  das  atribuições  constitucionais  do  Exército  Brasileiro  em  sua  porção
ocidental. Diante dos desafios modernos, surge o projeto Modal Aéreo de Asa Fixa da Força
Terrestre, objetivando potencializar as missões de apoio ao combate e principalmente de apoio
logístico em toda a área de responsabilidade do Comando Militar da Amazônia. A aeronave
inicialmente escolhida para compor este modal é o avião C23+ SHERPA. Baseado em suas
características  consideravelmente  superiores,  quando  comparadas  às  dos  helicópteros  da
Aviação do Exército, esta aeronave deverá assumir com maestria as missões logísticas hora
destinadas aos helicópteros, bem como complementar o apoio aéreo prestado pelos aviões da
Força Aérea Brasileira e ainda suprimir a necessidade de complementação do esforço aéreo
através da utilização de empresas civis de aviação. Para isso, este estudo visa apresentar a
inserção  do  modal  aéreo  de  asa  fixa,  orgânico  do  Exército  Brasileiro,  dentro  da  nova
concepção  logística  da  Amazônia  Ocidental,  empregando-se  para  isso  uma  pesquisa
documental, buscando-se informações nos Manuais de Campanha já existentes no Ministério
da Defesa e Exército Brasileiro, informações apresentadas no estudo de viabilidade do Projeto
SHERPA, realizado no Estado-Maior do Exército (EME), no ano de 2017, dados estatísticos
sobre as horas de voo empregadas pela Aviação do Exército e pela Força Aérea em apoio ao
CMA, bem como o esforço aéreo alocado por empresas de aviação civil com seus respectivos
custos, tudo isso gerenciado pela 12ª Região Militar (12ª RM).
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Abstract

The Amazon region presents challenging characteristics for all those who intend to live there.
Its geographical peculiarities such as climate,  relief  and hydrography dictate the logistical
processes necessary for the development of the region, as well as for the triggering of the
constitutional attributions of the Brazilian Army in its western portion. In the face of modern
challenges,  the Ground Force Fixed Wing Modal  Air  Project  appears,  aiming to  enhance
combat support missions and mainly logistical support in the entire area of responsibility of
the Military Command of the Amazon. The aircraft initially chosen to compose this modal is
the  C23  +  SHERPA aircraft.  Based  on  its  considerably  superior  characteristics,  when
compared to those of Army Aviation helicopters, this aircraft should masterfully undertake the
hourly logistical  missions intended for helicopters,  as well  as complement the air  support
provided by Brazilian Air Force planes and also suppress the need for complementing the air
effort through the use of civil aviation companies. To this end, this study aims to present the
insertion of the fixed-wing, organic aerial modality of the Brazilian Army, within the new
logistical  conception  of  the  Western  Amazon,  using  documentary  research,  seeking
information  in  the  Campaign  Manuals  already  existing  in  the  Ministry  of  Defense  and
Brazilian Army, information presented in the feasibility study of the SHERPA Project, carried
out on the Army's General Staff (EME), in 2017, statistical data on the flight hours employed
by the Army Aviation and the Air Force in support to the CMA, as well  as the air  effort
allocated by civil aviation companies with their respective costs, all of this managed by the
12th Military Region (12th RM).
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1 INTRODUÇÃO

A Logística  na região  Amazônica  é  um desafio  para todos os  setores  e  atividades

desenvolvidas na área, não sendo diferente para as organizações militares presentes nos mais

distantes rincões dos estados que compõe a Amazônia Brasileira. Essa premissa se confirma

até os dias de hoje pela famosa frase estampada nas tradicionais organizações militares da

Amazônia, proferidas pelo Gen Rodrigo Otávio, por ocasião de suas palavras na ordem do dia

da criação do 2º Grupamento de Engenharia: “Árdua é a missão de desenvolver e defender a

Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados de conquistá-la e mantê-

la” (RAMOS, 1970).

Essa atividade se traduz em prover os recursos necessários ao desenvolvimento das

atribuições e tarefas constitucionais das Forças Armadas que envolvem a defesa da pátria, a

garantia dos poderes constitucionais e a garantia de lei e da ordem, missão prevista no Art

142º da Constituição Federal de 1988.

A logística militar é tratada nos manuais de campanha da Força como “Função de

Combate Logística”, tendo por objetivo específico assegurar a liberdade de ação, a amplitude

de alcance e a duração das operações, abrangendo as áreas funcionais de apoio de material,



apoio de pessoal, apoio de saúde, gestão orçamentária e financeira e ainda o apoio jurídico,

que permeia todas as demais áreas (BRASIL, 2019).

A Amazônia  Brasileira  recebeu  uma  divisão  política  no  ano  de  1966,  onde  ficou

estabelecido  que os  estados do Acre,  Amapá,  Amazonas,  Pará,  Roraima,  Rondônia,  Mato

Grosso, Maranhão e Tocantins passariam a compor o que passou a se chamar Amazônia Legal

(IBGE, 2020).

Desde sua criação, na década de 60, esta região passou a abranger cerca de 59% do

território  nacional  Brasileiro,  possuindo  grande  diversidade  natural,  social,  cultural,

tecnológica e econômica, necessitando de políticas e medidas especiais de desenvolvimento

(PEIXOTO 2009).

A  imensidão  amazônica,  somado  às  suas  características  geográficas  peculiares,

transformam qualquer deslocamento terrestre muito lento e por vezes com riscos elevados,

tornando todos os  processos  logísticos  um verdadeiro  desafio.  As estradas  são quase que

inexistentes e os rios ainda são as principais e mais utilizadas vias de acesso na área. Os

deslocamentos aéreos são limitados, principalmente, pela precária infraestrutura de apoio de

solo e abastecimento, restringindo-se às maiores cidades.

Passos (2013, p. 2) destaca:

É nessa  vasta  imensidão  amazônica  que  a  logística  encontra  grandes  desafios  e

obstáculos para ser operacionalizada e de poder contribuir para a consecução dos

objetivos das organizações que nela operam. E a logística do transporte sobretudo o

fluvial desponta como a mais importante devido às características da região.

Segundo Bringel (2003), citado por Passos (2013, p.2)

As  características  fisiográficas  da  Amazônia  Ocidental  desafiam  a  execução  do

transporte.  As  grandes  distâncias  a  serem  percorridas  aliam-se  às  deficiências

existentes nos diversos modais, onerando, sobremaneira, essa função logística.

A logística militar na região se manifesta pela capacidade dos Comandos Militares de

Área (Comando Militar da Amazônia – CMA, sediado em Manaus e Comando Militar do

Norte  –  CMN,  sediado  em  Belém)  em  proporcionar  apoio  e  serviços  para  todas  as

organizações militares (OM) subordinadas e principalmente assegurar esse fluxo para as OM

destacadas das capitais, sejam elas: Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Cruzeiro do

Sul, Itaituba, Altamira, Imperatriz e seus respectivos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF).

A criticidade da logística militar em toda a região se intensifica a partir das cidades

sedes das Organizações Militares (OM) Operacionais em direção aos Pelotões Especiais de

Fronteira (PEF). Esses pequenos grupamentos se situam em pontos estratégicos, de acesso

mais difícil e normalmente isolados de qualquer outro centro de apoio. Sua ligação com as



OM sede, se faz na grande maioria das vezes, por rios menores e sinuosos que limitam a

navegação em alguma parte do ano, dependendo do regime de cheia e seca.

Diante destes desafios e buscando uma solução moderna e mais eficiente, a utilização

do meio de transporte aéreo têm se intensificado na região, mostrando-se imprescindível e

modificando a logística militar da Força Terrestre na Amazônia.

Nesta nova concepção,  surge o 4º Batalhão de Aviação do Exército,  com sede em

Manaus  -  AM.  Inicialmente,  as  primeiras  aeronaves  de  asas  rotativas  (helicópteros)  do

Exército Brasileiro foram deslocadas de Taubaté-SP para a Manaus-AM com o objetivo de

prestar  apoio  em  missões  de  combate,  apoio  ao  combate  e  apoio  logístico,  durante  um

incidente ocorrido na região do PEF de Vila Bittencourt, extremo ocidente do Amazonas.

Após  a  conclusão  desta  operação,  percebeu-se  o  ganho operacional  que  os  meios

aéreos  (helicópteros)  pertencentes  ao  Exército  Brasileiro,  ou  seja,  a  aviação  orgânica  do

exército, foi capaz de proporcionar para a Força Terrestre na Amazônia, e daí por diante, os

trabalhos da força de helicópteros da aviação do exército só foram intensificados até os dias

de hoje.

As  aeronaves  (helicópteros)  do  4º  Batalhão  de  Aviação  do  Exército  (4º  BAvEx)

trabalham  juntamente  às  aeronaves  da  Força  Aérea  (aviões  de  pequeno  e  médio  porte)

compondo o modal aéreo que mantém parte significativa do fluxo logístico do CMA e CMN.

O modal aéreo ainda é composto por contratos com empresas aéreas civis, concluindo assim

todas as formas de apoio aéreo.

Diante da incapacidade da Força Aérea Brasileira (FAB), das limitações da Aviação do

Exército (AvEx) e das restrições apresentadas pelas empresas civis em proporcionar o apoio

desejado para a manutenção do fluxo logístico militar na região, levantou-se a possibilidade

de recriar e adquirir meios de asas fixas (aviões) para integrar o Sistema Aviação do Exército

(SisAvEx), dotando a Força Terrestre de aviões de pequeno porte, com a finalidade de ampliar

a capacidade logística na Amazônia.

Desta forma e diante das oportunidades, surgiu o projeto Modal Aéreo na Amazônia.

Através dele se iniciou o processo de incorporação da aeronave C-23B+ SHERPA, tendo

como objetivo síntese, ampliar a capacidade de transporte logístico da Aviação do Exército

(AvEx) na região norte.

Diante  de  todos  esses  fatos  apresentados  este  trabalho  terá  por  objetivo  geral

apresentar a inserção do modal aéreo de asa fixa orgânico do Exército Brasileiro. Para atingir

este objetivo pretende-se citar as dificuldades da logística na Amazônia Ocidental,  realizar

uma descrição do projeto modal aéreo da Amazônia (Projeto SHERPA), bem como identificar



os benefícios da implantação da asa fixa da Aviação do Exército para o Comando Militar da

Amazônia.

Para  isso  será  realizada  uma  pesquisa  documental,  buscando-se  informações  nos

Manuais de Campanha já existentes no Ministério  da Defesa e Exército  Brasileiro.  Serão

levantadas informações apresentadas no estudo de viabilidade do Projeto SHERPA, realizado

no Estado-Maior do Exército (EME), no ano de 2017. Finalizando, serão levantados os dados

estatísticos sobre as horas de voo empregadas pela Aviação do Exército e pela Força Aérea em

apoio ao CMA, bem como o esforço aéreo alocado por empresas de aviação civil com seus

respectivos custos, tudo isso gerenciado pela 12ª Região Militar (12ª RM).

2  AMAZÔNIA  OCIDENTAL:  ASPECTOS  GEOGRÁFICOS  E  DIFICULDADES

LOGÍSTICAS

2.1  ASPECTOS  GEOGRÁFICOS  DA  AMAZÔNIA  OCIDENTAL  (ÁREA,  CLIMA,  RELEVO,

VEGETAÇÃO, HIDROGRAFIA).

A Amazônia brasileira (Figura 1) está subdividida em Amazônia ocidental e Amazônia

oriental  (Figura  2).  A partir  deste  momento  abordaremos,  de  forma  sucinta,  os  aspectos

geográficos gerais da porção ocidental da Amazônia.

Figura 1 - Amazônia Legal Figura 2 - Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental

3Fonte: Wikipédia – Geografia da Região Norte do
Brasil

Fonte: DUQUE, 2019; p. 12.

A porção ocidental da Amazônia abrange os territórios do Acre, Amazonas, Rondônia

e Roraima (Figura 2), totalizando cerca de 25% do território brasileiro. Segundo o censo de

2010,  existem  cerca  de  6.242.000  habitantes,  sendo  assim  considerada  uma  área  pouco

povoada ou de baixa densidade demográfica (IBGE, 2017).

3 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil. Acesso em: 
26 Set 20



O clima da região é o equatorial, devido a sua proximidade da Linha do Equador. As

temperaturas são normalmente elevadas com pequenas amplitudes térmicas durante o ano. As

chuvas são frequentes, tornando a região muito úmida (MORAES, 2008).

O relevo caracteriza-se  pela  predominância  de  uma extensa  planície  com altitudes

médias entre 130 a 200 metros. No oeste do estado de Roraima e noroeste do Amazonas, áreas

fronteiriças com a Venezuela, surgem áreas elevadas onde estão localizados o Pico da Neblina

e o Monte Roraima (IBGE, 2018).

A Amazônia está coberta pela floresta tropical amazônica. Cobertura vegetal bastante

densa, com árvores que se desenvolvem entre 30 e 50 m de altura (Figura 4), formando um

enorme tapete verde (Figura 3) quando visto do ar (WIKIPÉDIA, 2020).

Figura 3 – Floresta Amazônica Figura 4 – Angelim, a árvore gigante da Amazônia

4Fonte: Wikipédia - Amazônia 5Fonte: AMDA – A árvore mais alta da Amazônia

A região amazônica possui uma hidrografia diferenciada. Nela encontra-se a maior

bacia hidrográfica do mundo, conhecida como bacia do Rio Amazonas. Ela se estende do

limite ocidental brasileiro até o limite oriental, encontrando-se com o mar na foz ou delta do

Amazonas (MMA, 2006).

Destacam-se  neste  aspecto,  principalmente,  os  rios  Solimões,  Negro,  Amazonas

(Figura 6), Madeira, Purus, Tefé, Juruá, Iça e Japurá (ANA, 2020).

Durante a época das chuvas, os rios enchem e vastas áreas são inundadas, permitindo e

facilitando a navegação. Na seca, os rios chegam de perder em média 10 m, tornando alguns

deles impraticáveis para a navegação (CPRM, 2019). Podemos visualizar essas características

na Figura 5 abaixo.

4 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia . Acesso em: 26 Set 20
5 Disponível em: https://www.amda.org.br/index.php/comunicacao/especie-da-vez/5750-a-arvore-mais-alta-

da-amazonia . Acesso em: 26 Set 20



Figura 5 – Cheia e seca nos rios amazônicos

6Fonte: IGUI – Rios da Amazônia 7Fonte: Clima Info – Secas na Amazônia

Figura 6 – Encontro das águas do Rio Negro e Rio Solimões formando o Rio Amazonas

8Fonte:Swim Channel – Rio Negro Challenge

Esses  dois  últimos  aspectos  geográficos  (vegetação  e  hidrografia)  são  os  mais

significativos  para  a  execução  da  logística  na  Amazônia  Ocidental  e  sua  influência  será

aborda a seguir.

2.2 DIFICULDADES DA LOGÍSTICA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Diante  dos  aspectos  geográficos  observados  é  relativamente  fácil  imaginar  a

dificuldade da execução da logística em toda a região amazônica.

Para  melhor  abordar  esse  assunto,  serão  analisadas  as  três  principais  formas  de

transporte  em que  se  apoiam  as  ações  logísticas,  fazendo  uma  relação  com os  aspectos

geográficos já identificados.

Primeiramente, o transporte rodoviário ou terrestre em toda a Amazônia ocidental é

muito precário. As principais rodovias são a BR 319 que liga Manaus-AM a Porto Velho-RO,

a BR 364 que liga Porto Velho-RO a Rio Branco-AC estendendo-se até Cruzeiro do Sul-AC e

a BR 174 que liga Manaus-AM a Boa Vista-RR (Figura 7).

6 Disponível em: https://www.iguiecologia.com/rios-da-amazonia/. Acesso em: 26 Set 20
7 Disponível em: https://climainfo.org.br/2019/02/13/secas-na-amazonia-terao-prevalencia-aumentada-e-

serao-mais-severas/. Acesso em: 26 Set 20
8 Disponível em: https://swimchannel.net/vem-ai-o-rio-negro-challenge/. Acesso em 26 Set 20



A cidade de Manaus-AM, pode ser considerada uma ilha, tendo em vista as condições

da BR 319. Esta estrada possui 885 Km de extensão, não é asfaltada em sua totalidade e na

época das chuvas se torna intransitável em alguns trechos (DNIT, 2017). Os riscos e custos

para se manter uma rota logística através deste meio não são atrativos. A qualidade da estrada,

somada a grande distância tornam o deslocamento lento e demorado.

A cobertura vegetal,  o clima e os  entraves ambientas  são fatores dificultadores  da

expansão da malha rodoviária nesta região.

A única  ligação  por  terra  que  se  faz  até  Manaus-AM e  através  da  BR 174,  que

apresenta boas condições de rodagem. São 971 Km chegando até o município de Pacaraima,

fronteira com a Venezuela (Figura 7).

A grande totalidade dos municípios, principalmente do estado do Amazonas, não é

acessível através do transporte terrestre rodoviário (Figura 7).

Desta forma conclui-se parcialmente que a malha rodoviária na Amazônia ocidental

não é  capaz de atingir  as demandas e  necessidades  existentes,  sua capilaridade é restrita,

estando  presente  em pouquíssimos  municípios  e  não  realizando  a  ligação  entre  o  centro

logístico  (cidade  Manaus)  e  as  localidades  afastadas  e  estrategicamente  posicionadas  no

território brasileiro como São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga e seus Pelotões Especiais de

Fronteira.

Figura 7 – Rodovias e rios navegáveis na Amazônia legal

9Fonte: Open Edition Journals – As rodovias na Amazônia: uma discussão geopolítica

9 Disponível em: https://journals.openedition.org/confins/21176. Acesso em: 26 Set 20



O  transporte  fluvial  é  o  meio  de  maior  destaque  e  o  mais  empregado  na  região

amazônica.

Em  sua  porção  ocidental  destacam-se  as  hidrovias  do  Rio  Solimões,  Negro,

Amazonas, Madeira, Purus e Juruá (Figura 7). Na época da seca, algumas porções da hidrovia

do Rio Negro e Juruá apresentam restrições, entretanto os demais rios são navegáveis durante

todo o ano.

Os rios permeiam toda a porção ocidental da Amazônia (Figura 7), interligando as

maiores cidades com as comunidades mais longínquas e proporcionam a manutenção do fluxo

logístico necessário entre as cidades sedes e seus Pelotões Especiais de Fronteira (Figura 10).

Esse meio de transporte possui como aspecto positivo a grande capacidade de carga a

ser transportada de uma única vez,  seu custo é  baixo se comparado com o modal  aéreo,

entretanto  tem  como  aspecto  negativo  a  lentidão  dos  deslocamentos,  aumentando

consideravelmente o tempo em trânsito. Produtos perecíveis normalmente tem sua qualidade

alterada neste processo logístico.

A infraestrutura portuária bem como a sinalização e manutenção das hidrovias ainda é

precária, carecendo de investimento para aumentar a capacidade e a segurança.

Desta forma, conclui-se parcialmente, que o modal fluvial é atualmente, sem dúvida, o

mais importante e mais empregado na região, exigindo planejamento mais detalhado para se

evitar  soluções  de  continuidade  na  logística,  principalmente  devido  ao  longo  tempo  que

material ou pessoal permanecem em trânsito.

Por fim, o modal aéreo é um meio de transporte que vem se desenvolvendo na região.

As grandes empresas nacionais têm expandido sua malha de voos e algumas cidades da região

tem sido contempladas com voos de escala.

As pequenas empresas e empresas de táxi-aéreo também se destacam, intensificando

seus voos para as cidades de menor porte, mas com destaque regional (Figuras 8 e 9), como é

o caso de Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro.

O  desafio  atual  é  melhorar  a  infraestrutura  aeronáutica,  construindo  aeroportos

capazes de receber voos com maior frequência e segurança, melhorar o serviço de tráfego

aéreo  bem como garantir  a  capacidade de abastecimento  de  combustível  de aviação para

todos.



Figura 8 - Aeroporto regional de Tefé Figura 9 - Aeroporto de São Gabriel da Cachoeira

10Fonte: Fato Amazônico 11Fonte: Passageiro de Primeira

As grandes distâncias amazônicas, a inexistência de rodovias e estradas e a lentidão do

transporte fluvial tornam o modal aéreo muito atrativo. Os principais óbices são o alto custo e

a  pequena  capacidade  de  transporte  de  cargas,  quando comparado  principalmente  com o

modal fluvial e ainda a dificuldade de construção e manutenção de pistas homologadas para

pouso, principalmente nos Pelotões Especiais de Fronteira.

Figura 10 – Pelotões Especiais de Fronteira do CMA

Fonte: Comando Militar da Amazônia

10 Disponível em: https://www.fatoamazonico.com.br/aeroporto-de-tefe-reforca-medidas-de-combate-a-
pandemia-do-covid-19/. Acesso em: 26 Set 20

11 Disponível em: https://passageirodeprimeira.com/anac-autoriza-dois-aeroportos-do-amazonas-a-receber-
voos-comerciais-com-o-atr-72. Acesso em: 26 Set 20



Na  Figura  10  acima,  podemos  verificar  a  localização  dos  Pelotões  Especiais  de

Fronteira do CMA e seu isolamento dos pontos de apoio logístico mais próximos. Esses PEF,

em sua maioria, podem ser acessados pelo modal fluvial ou aéreo. Neste caso, grande parte

deles possui pista de pouso para aviões de pequeno e médio porte.

Desta forma, observando-se os aspectos geográficos da Amazônia ocidental e levando-

se em consideração os modais capazes de manter o fluxo logístico na região tem-se que o

emprego dos meios terrestres por rodovias é praticamente impraticável, se limitando a áreas

específicas.  O  emprego  das  hidrovias  tem se  apresentado  como  a  melhor  solução  até  o

momento, entretanto é muito lento e demorado, colocando em risco a continuidade do fluxo

logístico em caso de um planejamento inadequado ou intempéries  externas de clima,  que

tornem a navegação impraticável em alguns períodos do ano. O modal aéreo tem se mostrado

promissor  e  em  crescimento,  diminuindo  o  tempo  de  deslocamento  nas  imensidões

amazônicas, entretanto, não consegue abranger ou ser eficaz em todas as áreas que envolvem

a logística, apresentando também um elevado custo.

3  PROJETO  SHERPA –  O  MODAL AÉREO  DO  EXÉRCITO  BRASILEIRO  NA

AMAZÔNIA

3.1 CARACTERÍSTICAS E POSSIBILIDADES DA AERONAVE C23B+ SHERPA

Diante dos desafios e dos projetos de modernização para implantação de uma nova,

moderna e eficaz logística na Amazônia ocidental, o Exército Brasileiro iniciou um processo

de aquisição de aeronaves de asas fixas para compor seu modal aéreo e incrementar o Sistema

Aviação do Exército (SisAvEx).

Este projeto, baseado nas capacidades logísticas de uma aeronave definida, tem por

objetivo  ampliar  a  capacidade  de  transporte  da  Aviação  do  Exército  em  todo  território

nacional, mais especificamente na região norte, área de responsabilidade do Comando Militar

da Amazônia (CMA) e Comando Militar do Norte (CMN).

A aeronave será destinada ao emprego nas missões de apoio logístico,  missões de

apoio ao combate, transporte de suprimento para os Pelotões Especiais de Fronteira (PEF),

lançamento de paraquedistas e forças especiais, evacuação aeromédica e transporte de civis e

militares em toda a Região Amazônica (BRASIL, 2017).

Surge neste contexto o Projeto Modal Aéreo na Amazônia, resultante da aquisição de

aeronaves  C-23B+ SHERPA.  Brasil  (2017,  p.6)  cita  que  o  “projeto  está  alinhado  com o

Portfólio  Estratégico  do  Exército,  sendo um dos projetos  do  Programa Aviação”,  estando



ainda  alinhado  com  o  Objetivo  Estratégico  Nr  1  (OEE1)  –  CONTRIBUIR  COM  A

DISSUASÃO EXTRAREGIONAL, Previsto no Plano Estratégico do Exército (PEEX 2016-

2019), simbolizando assim a importância do assunto para a Força Terrestre.

Figura 11 -Logotipo do projeto Modal Aéreo na Amazônia

Fonte: Revista 1 – Projeto Modal Aéreo na Amazônia – Folder 2017

Segundo Brasil (2017, p.20), “a aeronave atende plenamente os requisitos técnicos e

operacionais, superando alguns outros modelos de aeronaves de asa fixa, apresentadas pelos

Estados Unidos da América”, país de origem da aeronave.

De acordo com o escopo inicial  do  projeto  a  quantidade  de  aeronaves  adquiridas

inicialmente, seriam em um número de 4.

c.  Apresentar  o  detalhamento  do  processo  quanto  a  incorporação  de  4  (quatro)

aeronaves de asa fixa ao Sistema Aviação do Exército (SisAvEx), de forma segura,

especificamente  quanto  as  novas capacidades logísticas  da aeronave,  aplicadas a

Região  Amazônica,  ampliando  a  capacidade  de  transporte  logístico  da  Força

Terrestre (FTer), particularmente nas áreas de responsabilidade de Comando Militar

da Amazônia (CMA) e Comando Militar do Norte (CMN) BRASIL (2017).

A aeronave  C23B+  SHERPA possui  como  principais  características  os  seguintes

aspectos:

1. Alcance operacional de 1900 km, permitindo que todos os Pelotões Especiais de

Fronteira  do  Comando  Militar  da  Amazônia,  sejam  atingidos  a  partir  de  decolagens  de

Manaus-AM;

2. Capacidade de transporte de pessoal de até 30 passageiros e uma tripulação de 2

pilotos e 1 mecânico;

3. Rampa traseira que permite rápido embarque e desembarque além de lançamento de

carga e paraquedistas militares, com capacidade de carga de até 2.500 Kg;

4. Pousos e decolagens em pistas curtas, necessitando de uma distância de 600 metros

para operação;



6.  Asa  Alta,  facilitando  pousos  e  decolagens  em  pistas  não  preparadas  ou  com

preparação deficiente, comuns na região amazônica;

7.  Capacidade  máxima  de  transporte  de  carga  de  3.765Kg  e  peso  máximo  de

decolagem de 11.999Kg;

8. Dois motores com TBO de 6.000 horas, proporcionando maior segurança e baixo

custo operacional;

9. Velocidade de cruzeiro de 362 Km/h;

Figura 12 - Características da aeronave C23B+ SHERPA

Fonte: Revista 1 – Projeto Modal Aéreo na Amazônia Folder 2017 EME/COLOG

Todas  essas  peculiaridades  possibilitam  e  representam  um  ganho  operativo

significativo  para  as  operações  de  apoio  ao  combate  e  apoio  logístico  para  o  Exército

Brasileiro na Amazônia ocidental.

Baseado  em  estudos  anteriores  do  Comando  Logístico  do  Exército  Brasileiro

(COLOG), buscando-se embasamento para a viabilidade da implantação do projeto, concluiu-

se  que  cerca  de  30% das  horas  de  voos  utilizadas  pelos  helicópteros  do  4º  Batalhão  de

Aviação do Exército  (4º  BAvEx)  são destinadas  a  missões  de apoio  ao combate  e  apoio

logístico (BRASIL, 2017, p.12). Desta forma é importante realizarmos uma comparação entre

as capacidades e limitações do SHERPA com os meios aéreos atualmente empregados pela

AvEx na Amazônia, apresentados no Quadro 1, abaixo.

Quadro 1 – Quadro comparativo entre as características das aeronaves SHERPA, Black Hawk e Jaguar

Aspectos Observados C 23B+ SHERPA HM-2 Black Hawk HM-4 Jaguar

Alcance 1900 Km 1130 Km 900 Km *

Velocidade de cruzeiro 362 Km/h 235 Km/h 235 km/h

Capacidade de carga 3765 Kg 1400Kg 2500Kg *

Capacidade de transporte
de pessoal

30 12 28

 Fonte: Dados da pesquisa (2020).



Ainda como forma de visualizar a representatividade das horas de voo de helicópteros

do 4º BAvEx empregadas em missões de apoio nos últimos 5 anos, observamos o Quadro 2

abaixo:

Quadro 2 – Esforço Aéreo do 4º BAvEx nos últimos 5 anos

Esforço Aéreo
anual

2015 2016 2017 2018 2019

Horas de voo
(HDV)

1701 1716 1696 1960 1741

30% - Apoio
Logístico

510,3 514,8 508,8 588 522,3

Média de horas voadas em apoio logístico (30%) nos últimos 5 anos 528,78
Fonte: SISAVEX – Seção de Operações do 4º BAvEx

No ano de 2018 foi elaborado pelo COLOG um folder de divulgação do projeto onde é

possível visualizar a expectativa das capacidades a serem adquiridas juntamente a aeronave

SHERPA C23B+, para o caso de aquisição de 6 aeronaves.

Figura 13 – Capacidades adquiridas com a implantação do projeto

Fonte: Revista 2 – Projeto Modal Aéreo na Amazônia – Folder 2018 COLOG

Após a apresentação de todas as características e possibilidades operativas da aeronave

C23B+ SHERPA, infere-se que existe uma efetiva vantagem no emprego deste meio aéreo

pelo CMA em suas funções logísticas, sendo pela sua maior rapidez, sua maior capacidade de

transporte de carga ou sua maior autonomia, principalmente se comparado com as aeronaves

de asas rotativas orgânicas do Exército Brasileiro e empregadas pelo 4º Batalhão de Aviação

do Exército (Quadro 1 e Figura 13).

3.2 ASPECTOS ECONÔMICOS DO PROJETO C23B+ SHERPA

Além dos aspectos operacionais também devem ser avaliados os aspectos econômicos

da operação da aeronave de asa fixa C23B+ SHERPA.



Os processos que envolvem as atividades logísticas do CMA na Amazônia ocidental

estão calcados nos modais fluvial e aéreo. Estes últimos empregam aviões da Força Aérea

Brasileira, aviões de empresas civis e helicópteros da Aviação do Exército.

Segundo Brasil (2017, p.7) “o emprego de helicópteros é uma solução antieconômica

em consequência do elevado custo da Hora de Voo (HDV)” das aeronaves de asas rotativas. 

Em  razão  da  inexistência  de  aviões  orgânicos,  muitas  missões  logísticas  e

administrativas  são  cumpridas  por  helicópteros,  de  custeio  muito  mais  oneroso.

Situação  identificada  principalmente  no  4º  BAvEx  visto  a  característica  da  sua

missão junto ao CMA e das peculiaridades da área. BRASIL (2017, p.8).

Abaixo, conseguimos identificar a diferença do custo operacional da hora de voo da

aeronave SHERPA e dos helicópteros da AvEx, Black Hawk e Jaguar, aeronaves de Emprego

Geral, utilizadas nas missões de apoio ao combate e apoio logístico na região norte.

Quadro 3 – Quadro comparativo do valor de horas de voo (HDV) por aeronave

Modelo de Aeronave C23B+ SHERPA HM-2 Black Hawk HM-4 Jaguar

Valor da HV (US$) 2.482,00 5.980,40 11.000,00*
* valor estimado da hora de voo após o término do contrato de suporte logístico (CLS) da aquisição da aeronave.

Fonte: Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx)

Uma  parcela  grande  do  apoio  logístico  prestado  pelo  CMA aos  seus  elementos

destacados ocorre através da Força Aérea Brasileira, por meio do emprego de suas aeronaves

orgânicas. O Comando de Operações Terrestres (COTER), é o setor do Exército responsável

por gerenciar o Plano de Missões Conjuntas (PMC), “o qual define o esforço aéreo da FAB

para a FTer” (BRASIL, 2017, p.11).

Anualmente, são destinadas cerca de 1.500 HDV das aeronaves da FAB em prol do

Plano de Apoio Amazônia (PAA),  para atender  as demandas logísticas do CMA e CMN.

Abaixo, no Quadro 4  podemos verificar as horas de voo de aeronaves da FAB destinas ao

CMA no ano de 2018 e seus custos.

Quadro 4 – Quadro de horas de voo de aeronaves da FAB voadas em prol do CMA e o custo da hora de voo

Aeronave Horas voadas em 2018 Custo anual do contrato
(R$)

Valor da hora de voo
(R$)

C105 Amazonas 704 12.825.472,00 18.218

C98 Caravan 958 3.340.546,00 3.487

Total 1662 16.166.018,00 -
Fonte: 12ª Região Militar

Para complementar o esforço aéreo da AvEx e principalmente o esforço aéreo da FAB,

destinado ao Plano de Apoio Amazônia, a 12ª Região Militar investe cerca de R$ 10 milhões



por  ano  na  contratação  de  empresas  aéreas  regionais  civis.  Isso  equivale  a  um  valor

aproximado de US$ 3,3 milhões por ano em transporte aéreo (Brasil, 2017).

Sobre  a  contratação  de  empresas  civis  para  compor  o  modal  aéreo  logístico  na

Amazônia ocidental podemos afirmar que:

A contratação de empresas de transporte de cargas aéreas e de passageiros é uma

solução que apresenta sérias restrições que afetam a eficiência do serviço prestado,

tais como: disponibilidade de rotas e horários de voo que atendam a logística do

CMA,  proibição  do  transporte  de  líquidos  inflamáveis  e  munição.  Além  disso,

constitui  em  séria  vulnerabilidade  o  transporte  de  material  de  emprego  militar

(MEM) em aeronaves civis. (BRASIL 2017).

Diante dos aspectos econômicos observados acima, mesmo que apresentados de forma

sucinta, pode-se inferir que o custo operacional da aeronave C23B+ SHERPA é muito inferior

ao  custo  operacional  dos  helicópteros  do  4º  BAvEx.  Somam-se  ainda,  as  vantagens

operativas, melhorando assim a capacidade do apoio logístico prestado pelo CMA às suas

organizações militares destacadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da evolução e dos novos desafios que se apresentam para a Força Terrestre, o

Comando Militar da Amazônia tem buscado implantar novas ações para atingir o estado da

arte em todos os seus campos de atuação, sejam eles operacionais ou logísticos.

A aquisição  de  novos  materiais  de  emprego  militar,  junto  ao  desenvolvimento  da

doutrina, tem por objetivo melhor cumprir as missões constitucionais do Exército Brasileiro

na imensidão da Amazônia.

A incorporação de um vetor aéreo de asa fixa, tal como o avião C23B+ SHERPA,

multiplicará a capacidade de pronta resposta do CMA em toda a faixa ocidental da Amazônia,

diminuindo o tempo de apoio aos Comandos de Fronteira bem como aos Pelotões Especiais,

localizados em pontos estratégicos do território nacional.

A implantação  do  projeto  reduzirá  a  dependência  da  Força  Aérea  Brasileira  e  de

empresas civis  contratadas,  proporcionando maior  liberdade,  flexibilidade e segurança nas

tarefas logísticas e operacionais.

A força de helicópteros, orgânica do CMA, operada pelo 4º BAvEx, poderá focar seu

emprego  em missões  de  combate,  as  quais  são  mais  vocacionadas,  proporcionado  maior

capacidade operacional a força de superfície em toda a faixa de fronteira e nos pontos de



acesso mais remotos, onde aviões, viaturas e barcos, não são capazes de chegar ou chegam

com dificuldade.

O avião, comprovadamente possui um custo operacional inferior aos helicópteros, e os

custos atualmente alocados para as empresas civis poderão ser convertidos em mais horas de

voo para melhor atender as demandas das organizações militares destacadas.

Diferentemente das empresas civis e até mesmo da FAB, as aeronaves orgânicas do

Exército Brasileiro, serão capacitadas a operar durante o dia e durante a noite, empregando

óculos  de  visão  noturna  (OVN  ou  NVG),  proporcionando  uma  capacidade  atualmente

conseguida apenas com as aeronaves de asas rotativas (helicópteros). Isso permitirá realizar

operações de apoio ao combate e apoio logístico continuadas, capacidade esta que apenas

poucos países no mundo possuem.

O transporte de materiais de emprego militar, que muitas vezes não é transportado por

empresas civis ou até mesmo pela FAB, poderá ser transportado com menores restrições nas

aeronaves orgânicas do EB, tais como armamentos, munições, combustíveis, explosivos entre

outros.

Diante de todos esses fatos, ficam claros os benefícios da implantação do modal aéreo

de asa fixa na Amazônia, iniciado através da aquisição das aeronaves C23B+ SHERPA.

Esse é mais um grande passo na modernização da concepção logística do Exército

Brasileiro na Amazônia, contribuindo para o desenvolvimento nacional e o bem-estar de toda

a nação brasileira.
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