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PORTARIA Nr 139 - DECEx, de 14 de agosto de 2015. 

Aprova o Manual Técnico EB60-MT-34.404 
AEROTRANSPORTE, 1ª edição, 2015. 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO

EXÉRCITO, no uso da delegação de competência conferida pelo Art 44 das 

Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002), 

aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército Nr 770, de 7 de dezembro de 

2011, resolve: 

Art 1º Aprovar o Manual Técnico EB60-MT-34.404 AEROTRANSPORTE, 1ª 

Edição, 2015, que com esta baixa. 

Art 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

Gen Ex UELITON JOSÉ MONTEZANO VAZ 
Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Publicado no Boletim do Exército Nr 34, de 21  de agosto de 2015.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
1.1.1 À Aeronáutica cabe a missão de controlar 
e coordenar o transporte aeroviário civil, bem 
como a sua mobilização em situação de 
emergência ou de guerra. Cabe-lhe, por isso, 
acompanhar sua evolução, de tal forma que, em 
curto prazo, possa mobilizar, de modo eficiente, 
a sua estrutura, adequando-se à situação de 
guerra.  
 
1.1.2 Aerotransporte é o transporte, por via aérea, de tropas, de equipamentos e de 
material, a serem entregues no destino mediante o pouso da aeronave. 
 
1.1.3 O Transporte Aeroterrestre constitui-se em uma das missões aplicáveis que a Força 
Aérea realiza, no âmbito estratégico ou tático, em prol da Tarefa de Apoio ao Combate. É 
a missão aérea destinada a executar transporte de pessoal e material, a fim de atender 
movimentos de articulação de forças militares para pronto emprego. 
 
1.1.4 Transporte Aeromóvel é a missão de apoio logístico, realizada num quadro de 
operações aeromóveis, na qual meios aéreos são empregados no transporte de tropa 
(pessoal e seu material orgânico) em proveito da Força de Superfície ou de frações da 
própria Aviação do Exército, sem a previsão de emprego imediato em combate dos meios 
transportados. 
  
1.2 CARACTERÍSTICAS DO AEROTRANSPORTE 
 
1.2.1 Os transportes aéreos são adaptáveis ao deslocamento de unidades de tropa, 
quando o seu equipamento não for volumoso e pesado e a situação não indicar o 
transporte por outros meios. Constituem um eficaz meio para suprir elementos blindados, 
paraquedistas, tropas sitiadas ou destacamentos que operam a grande distância de suas 
bases e para a evacuação de feridos. 
 
1.2.2 As vantagens e desvantagens dos transportes aeroviários são as seguintes: 
 
a) grande rapidez de deslocamento; 
 
b) número ilimitado de rotas para o mesmo ponto de destino; 
 
c) ausência de obstáculos terrestres intermediários; 
 
d) relativa pequena capacidade de transporte em tonelagem e volume de carga; 
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AEROTRANSPORTE 

1.3  TERMINOLOGIAS RELACIONADAS 

COM O TRANSPORTE AEROVIÁRIO 

1.4  CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS 

AERONAVES 

 

 
 

 



EB60-MT-34.404 
 

1-2 
 

e) dependência de aeroportos ou pistas de aterragem, das condições meteorológicas e do 
raio de ação das aeronaves; e 
 
f) vulnerabilidade aos ataques aéreos e ao fogo inimigo. 
 
 
1.2.3 O sucesso dos transportes aéreos depende de: 
 
a) superioridade aérea; 
 
b) possibilidade de obtenção de surpresa; 
 
c) neutralização do fogo antiaéreo; 
 
d) existência, conquista ou preparação de campos e locais de pouso; e 
 
e) utilização de processos especiais para o desembarque de pessoal ou equipamento. 
 
1.3 TERMINOLOGIAS RELACIONADAS COM O TRANSPORTE AEROVIÁRIO 

 
1.3.1 AERONAVE (Anv) - é todo o engenho mais pesado que o ar e que tem a 
propriedade de voar. São exemplos de aeronaves os balões, os planadores, os aviões, os 
helicópteros, as naves espaciais e as aeronaves remotamente pilotadas (ARP). 
 
1.3.2 AEROPORTO - é o aeródromo dotado de instalações e serviços para apoio de 
operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas ou cargas. 
 
1.3.3 AEROVIA - é o corredor no espaço aéreo navegável, no qual existem auxílios à 
navegação. Sua altura situa-se acima de 200 (duzentos) metros e sua largura é fixada em 
função de condições técnicas das aeronaves e dos aeródromos, podendo ser superior a 
50 (cinquenta) quilômetros. 
 
1.3.4 ALCANCE (range) - é a distância máxima que uma aeronave pode atingir voando 
sem reabastecimento, tendo decolado com o peso máximo de decolagem (PMD). 
 
1.3.5 AUTONOMIA DE VOO - é o intervalo de tempo máximo que uma aeronave 
permanece voando sem reabastecimento, tendo decolado com o PMD. 
 
1.3.6 AVIAÇÃO DE TRANSPORTE - é a designação dada às unidades aéreas 
organizadas, equipadas e treinadas para o transporte de pessoal e material. 
 
1.3.7 CARGA BRUTA - é a carga total transportada em aeronaves, incluindo combustível 
e lubrificante, equipagem, equipamentos necessários à operação, passageiros e 
materiais. 
 
1.3.8 CARGA-TIPO - é a combinação de itens que podem ser transportados por uma 
aeronave, considerando-se os pesos e volumes, bem como as limitações da própria 
aeronave. 
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1.3.9 CARGA ÚTIL-  é a parte da carga bruta de uma aeronave que se obtém excluindo-
se o combustível e o lubrificante, a equipagem e o equipamento necessário à operação. 
 
1.3.10 COMPRIMENTO DA AERONAVE - é a distância entre o nariz e a cauda da 
aeronave. 
 
1.3.11 DIMENSÃO UTILIZÁVEL -  é o espaço que pode ser ocupado por um volume, de 
maneira a permitir o livre trânsito da tripulação nos procedimentos de rotina ou 
emergência. O termo utilizável prende-se a esta necessidade de espaços livres nos 
contornos do interior de uma aeronave. 
 
1.3.12 DISPONIBILIDADE -  é a capacidade utilizável de uma aeronave para o transporte 
de cargas e/ou passageiros. 
 
1.2.13 ENVERGADURA - é a distância entre as pontas das asas de um avião. 
 
1.2.14 MECÂNICO/ MESTRE DE CARGA (load master) - é o integrante da tripulação da 
aeronave, responsável pelo recebimento, conferência, amarração e balanceamento da 
carga e/ou bagagem na aeronave. 
 
1.2.15 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM (PMD) maximum take-off weight (MTOW) - é o 
peso máximo para a decolagem permitido pela fábrica ou previsto nas normas técnicas da  
Unidade de Transporte Aéreo. 
 
1.2.16 PESO MÁXIMO DE ATERRAGEM (PMA) - é o peso máximo para a aterragem 
permitido pela fábrica ou previsto nas normas técnicas da Unidade de Transporte Aéreo. 
 
1.2.17 TERMINAIS - são locais, como estações, portos e aeródromos, dotados de meios 
e instalações adequados, destinados ao início ou à conclusão de operações de 
transporte. 
 
1.2.18 TETO (service ceiling) - altitude máxima média de operação da Anv. 
 
1.2.19 TRANSPORTE AÉREO - é aquele que é efetuado por meio de aeronaves, balões, 
dirigíveis ou outros tipos de engenhos aeroespaciais aptos a se sustentarem e a 
circularem no espaço aéreo. 
 
1.2.20. TRANSPORTE MILITAR - é aquele realizado sob a direção e controle militar, 
visando ao atendimento das necessidades das Forças Armadas. 
 
1.2.21. TRANSPORTE - é a atividade logística que compreende ações relativas ao 
deslocamento, sob cuidados especiais, de homens, animais e materiais necessários às 
organizações e às forças militares. 
 
1.2.22 VELOCIDADE DE CRUZEIRO (cruise speed) - é uma velocidade variável com a 
carga, itinerário, altitude de voo e combustível, visando maior rendimento da aeronave. 
 
1.2.23 VELOCIDADE DE ESTOL - é a velocidade mínima que uma aeronave pode manter 
em voo sem perder altitude. 
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1.4 CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS  AERONAVES 

 
1.4.1 As Aeronaves da FAB recebem uma codificação alfabética de acordo com suas 
características operacionais, a seguir: 
 
- A – Aeronaves de ataque. 
 
- C – Aeronaves de transporte de carga. 
 
- H – Helicópteros. 
 
- K – Reabastecimento. 
 
- L – Ligação. 
  
- P – Patrulha. 
 
- R – Reconhecimento. 
 
- T – Treinamento. 
 
- U – Utilitário. 
 
- V – Transporte de autoridades. 
 
- X ou Y – Em fase de testes. 
 
- A Aviação do Exército emprega ainda o código M – aeronaves de manobra. 
 
 1.4.2 O MCA 100-11 (M2) - DESIGNADORES DE TIPOS DE AERONAVES contém a 
codificação de diversas aeronaves em uso. 
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CAPÍTULO II 
AERONAVES DE ASAS FIXAS 

 
 
 
2.1 VC-1A (FAB) - é uma versão do Airbus 
Corporate Jetliner - A319 ACJ, adaptado para Trnp 
VIP. Baseado na plataforma do Airbus A319 
comercial, o ACJ corporativo alia conforto e baixo 
custo. Não tem similar no mercado e foi 
desenvolvido de forma personalizada para atender 
às necessidades da Presidência da República. Pode 
ser montado com seis tanques removíveis  em curto 
espaço de tempo. Com sua elevada autonomia de 
voo, maior que a do A319 comum, elimina muitas escalas técnicas para abastecimento. 
Permite voos de Brasília a Paris, a Nova York, a Quebec ou a Washington, sem escalas, 
demandando reduzido apoio logístico. 
 
 
 

 
 

Fig 2-2 aeronave VC-1A 
 
 
2.1.1 FABRICAÇÃO: europeia (EADS/ Airbus A319 ACJ) 
 
2.1.2 NÚMERO DE MOTORES: 2 (dois CFM56-5B ou V2500) turbojatos.  
 
2.1.3 POSIÇÃO DA ASA: baixa. 
 
2.1.4 NÚMERO DE ASSENTOS: 42 (quarenta e dois). 
 
2.1.5 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 33,84 metros. 
 
2.1.6 ENVERGADURA: 34,10 metros. 

2.1 VC-1A (FAB) 
2.2 C-130 (HÉRCULES) 
2.3 C-105 (AMAZONAS) 
2.4 C-99 

2.5 C-97 (BRASÍLIA/EMB-120) 
2.6 C-98 B (CARAVAN)  
2.7 C-95 (BANDEIRANTE) 
2.8 KC-390 
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2.2 C-130 (HÉRCULES) - é o mais versátil avião de carga em sua classe. Encomendado 
em 1951 pela Força Aérea dos Estados Unidos, é utilizado em todo o mundo. No Brasil, é 
empregado em inúmeras missões, que vão do lançamento de paraquedistas ao 
reabastecimento em voo, passando por missões de busca e salvamento e de transporte 
aéreo. Os C-130 da FAB fazem constantes viagens internacionais de ressuprimento 
aéreo, além de voos especiais à Amazônia ou à Antártica. 
 

 
 

Fig 2-3 aeronave C-130 (HÉRCULES) 
 
2.2.1 FABRICAÇÃO: estadunidense (Lockheed). 
 
2.2.2 NÚMERO DE MOTORES: 4 (quatro) turboélices. 
 
2.2.3 POSIÇÃO DA ASA: alta. 
 
2.2.4 NÚMERO DE ASSENTOS: 92 (noventa e dois). 
 
2.2.5 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 39 metros. 
 
2.2.6 ENVERGADURA: 40 metros. 
 
 
2.3 C-105 (AMAZONAS) - desenvolvido a partir do CASA 235, o EADS C-295M foi 
projetado para ser uma Anv versátil de carga médio. O primeiro CASA C-295 da Força 
Aérea Brasileira (FAB) chegou em outubro de 2006 ao país, recebeu a matrícula militar 
FAB 2800 – Embaixador José Caderch e foi denominado C-105 A (AMAZONAS); 
substituiu o C-115 Búfalo ( DHC-5-De Havilland Canadá). 
 

 
 

Fig 2-4 aeronave C-105 (AMAZONAS) 
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2.3.1 FABRICAÇÃO: espanhola (EADS). 
  
2.3.2 NÚMERO DE MOTORES: 2 (dois) turboélices (6 pás cada). 
 
2.3.3 POSIÇÃO DA ASA: alta. 
 
2.3.4 NÚMERO DE ASSENTOS: até 71 (setenta e um).  
 
2.3.5 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 24,50 m. 
 
2.3.6 ENVERGADURA: 25,81 m 
 
 
2.4 C-99 A - é uma aeronave de nova geração para missões que vão de patrulhamento 
marítimo até complexas e exigentes missões antissuperfície/submarino, que requerem a 
capacidade de empregar um grande número de armas convencionais e inteligentes. 
Equipada com o que há de mais moderno em sistemas de missão, ela permite uma coleta 
fácil e precisa de informações em tempo real e a elevadas altitudes operacionais, cobrindo 
silenciosamente uma ampla área. O ambiente de trabalho da tripulação é favorecido por 
uma interface homem/máquina de última geração, que garante uma performance de alto 
valor. 
 
 

 
Fig 2-5 aeronave C-99 A 

 
 
 

2.4.1 FABRICAÇÃO: nacional (EMBRAER-ERJ 145). 
 
2.4.2 NÚMERO DE MOTORES: 2 turbojatos turbofan Allison AE 3007A1. 
 
2.4.3 POSIÇÃO DA ASA: baixa. 
 
2.4.4 NÚMERO DE ASSENTOS: 50 (cinquenta). 
 
2.4.5 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 29,67 metros. 
 
2.4.6 ENVERGADURA: 20 metros. 
 
 
2.5 C-97 (BRASÍLIA/EMB-120) - é o mais moderno avião turboélice bimotor de transporte 
brasileiro. Sempre que possível, foram empregados componentes de fibra de carbono, 
tornando a aeronave leve e resistente, capaz de excelente desempenho e com alto grau 
de economia, além de ser um avião pressurizado, de última geração. É equipado com o 
que há de mais moderno em aviônicos. Na FAB, a aeronave é empregada no transporte 
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de autoridades e suas comitivas, pois sua capacidade de transportar até 30 passageiros 
faz dele a aeronave perfeita para esse tipo de serviço. 
 
 

 
 

Fig 2-6 aeronave C-97 (BRASÍLIA ou EMB-120) 
 
 

2.5.1 FABRICAÇÃO: nacional (EMBRAER-EMB 120). 
 
2.5.2 NÚMERO DE MOTORES: 2 (dois) turboélices. 
 
2.5.3 POSIÇÃO DA ASA: baixa. 
 
2.5.4 NÚMERO DE ASSENTOS: 30 (trinta). 
 
2.5.5 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 20,02 metros. 
 
2.5.6 ENVERGADURA: 19,78 metros. 
 
 
2.6 C-98 B (CARAVAN) - aeronave desenvolvida no início dos anos 80 para transporte de 
pequenas cargas e passageiros em pequenas distâncias. Na FAB, é utilizado desde 1987 
em tarefas de apoio, utilitárias, evacuação aeromédica e no CAN - Correio Aéreo 
Nacional. Opera com sucesso na Região Amazônica, onde vem obtendo grande destaque 
pela sua robustez e simplicidade. 
 

 
 

Fig 2-7 aeronave C-98 B (CARAVAN) 
 
 

2.6.1 FABRICAÇÃO: estadunidense (CESSNA). 
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2.6.2 NÚMERO DE MOTORES: 2 (dois) turboélices. 
 
2.6.3 POSIÇÃO DA ASA: alta. 
 
2.6.4 NÚMERO DE ASSENTOS: 14 (quatorze). 
 
2.6.5 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 11,46 metros. 
 
2.6.6 ENVERGADURA: 15,88 metros. 
 
 
2.7 C-95 (BANDEIRANTE) - efetua missões de transporte de cargas leves e de 
passageiros, além de lançar paraquedistas em missões de infiltração ou de salto livre. Sua 
versatilidade permite também a participação, tanto em operações de busca e salvamento, 
quanto para aferir equipamentos dos aeroportos. 
 

 
 

Fig 2-8 aeronave C-95 (BANDEIRANTE) 
 
 
2.7.1 FABRICAÇÃO: nacional (EMBRAER). 
 
2.7.2 NÚMERO DE MOTORES: 2 (dois) turboélices. 
 
2.7.3 POSIÇÃO DA ASA: baixa. 
 
2.7.4 NÚMERO DE ASSENTOS: 19 (dezenove). 
 
2.7.5 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 15,33 metros. 
 
2.7.6 ENVERGADURA: 14,22 metros. 
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2.8 KC-390 - o KC-390 é um projeto desenvolvido para a produção de um jato militar de 
transporte, anunciado pela primeira vez na feira de materiais de defesa Latin America 
Aero & Defence (LAAD), no Rio de Janeiro, no ano de 2007. Na edição de 2009, do 
mesmo evento, foi anunciado formalmente o lançamento do programa.  

Equipado com dois motores turbofan, utiliza a tecnologia fly-by-wire em 
sua aviônica e tem capacidade para transportar 23 toneladas de carga, inclusive veículos. 
O primeiro voo do protótipo foi no dia 3 de fevereiro de 2015, onde iniciaram os testes 
previstos até o fim de 2016. A Força Aérea Brasileira assinou um contrato para aquisição 
de 28 (vinte oito) aeronaves. 

Na Força Aérea Brasileira, o KC-390 cumprirá todas as missões atualmente 
realizadas pelo C-130 Hércules, como transporte de tropas e de cargas, lançamento de 
paraquedistas, busca e combate a incêndios. 

O KC-390 é capaz de pousar em pistas sem asfalto e operar em ambientes que vão 
do frio da Antártica ao calor da Amazônia.  

 

 
Fig 2-9 aeronave KC-390 

 
 
2.8.1 FABRICAÇÃO: nacional (EMBRAER). 
 
2.8.2 NÚMERO DE MOTORES: 2 (dois) motores turbofans IAE V2500-E5. 
 
2.8.3 POSIÇÃO DA ASA: alta. 
 
2.8.4 NÚMERO DE ASSENTOS: 80 (oitenta). 
 
2.8.5 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 35,20 metros. 
 
2.8.6 ENVERGADURA: 35,05 metros. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turbofan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fly-by-wire
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
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CAPÍTULO III 
AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS 

 
 
 

3.1 UH-1H - tornou-se um dos helicópteros mais 
utilizados no mundo. No Brasil, estão preparados 
para missões de todos os tipos de operações, de 
busca e salvamento e evacuação de feridos, a 
transporte de tropas, e, até mesmo,  de ataque ao 
solo.  
 
 

 
 

                          Fig 3-1 helicóptero UH-1H 
 
 
3.1.1 FABRICAÇÃO: estadunidense (Bell Helicopter CO). 
 
3.1.2 TIPO: helicóptero de emprego múltiplo. 
 
3.1.3 DESEMPENHO: 
 
a) velocidade máxima: 209 km/h; 
 
b) razão de subida: 488 m/min; 
 
c) teto operacional: 3.840 metros; e 
 
d) alcance: 575 km. 
 
3.1.4 PESO:  
 
a) vazio: 2.309 kg; 
 
b) máximo de decolagem: 4.309 kg. 
 
3.1.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 11 (onze). 
 

3.1 UH-1H  
3.2 UH-14 (SUPER PUMA)  
3.3 HM-3 (COUGAR) 
3.4 HM-4 (JAGUAR) 
3.5 HA-1 (ESQUILO) 
3.6 HA-1 (FENNEC) 
3.7 HM-1 (PANTERA) 

3.8 HM-2 (BLACK HAWK) 
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3.1.6 NÚMERO DE MACAS: 6 (seis). 
 
3.1.7 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 17,39 metros. 
 
3.1.8 DIÂMETRO DO ROTOR PRINCIPAL (2 pás): 14,63 metros. 
 
3.1.9 DIÂMETRO DO ROTOR DE CAUDA (2 pás): 2,59 metros. 
 
3.1.10 COMPRIMENTO DA FUSELAGEM: 12,77 metros. 
 
3.1.11 ALTURA: 4,42 metros. 
 
3.1.12 MISSÕES PRINCIPAIS:  
 
a) transporte de tropa; 
 
b) evacuação aeromédica; 
 
c) busca e salvamento; 
 
d) transporte de carga interna e externa; e 
 
e) ataque. 
 
 
3.2 UH-14 (SUPER PUMA) - destaca-se por sua grande capacidade de transporte e 
resistência. Sua capacidade para transportar 20 soldados totalmente equipados faz dele 
um excelente helicóptero para operações de assalto. Os Super Puma da Marinha do 
Brasil (MB) são presença constante na Amazônia e no auxílio à população em casos de 
calamidade, além de prestarem excelentes serviços em operações militares. 
 
 

 

 
 

Fig 3-2 helicóptero UH-34 (SUPER PUMA) 
 
3.2.1 FABRICAÇÃO: francesa (Aerospatiale-AS 332M). 
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3.2.2 TIPO: helicóptero de transporte. 
 
3.2.3 NÚMERO DE ASSENTOS: 24 (vinte e quatro). 
 
3.2.4 MOTORIZAÇÃO: 2 Turbomeca Makila 1A (1.780 hp). 
 
3.2.5 DESEMPENHO:  
 
a) velocidade máxima: 280 km/h; 
 
b) razão de subida: 528 m/min; 
 
c) teto operacional: 4.600 metros; e 
 
e) alcance: 635 km. 
 
3.2.6 PESO: 

 
a) vazio: 4.200 kg; 
 
b) máximo de decolagem: 8.700 kg. 
 
3.2.7 NÚMERO DE MACAS: 9 (nove). 
 
3.2.8 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 18,70 metros. 
 
3.2.9 DIÂMETRO DO ROTOR PRINCIPAL (4 pás): 15,60 metros. 
 
3.2.10 DIÂMETRO DO ROTOR DE CAUDA (5 pás): 3,05 metros. 
 
3.2.11 ALTURA: 4,92 metros. 
 
3.2.12 MISSÕES PRINCIPAIS:  
 
a) transporte de tropa; 
 
b) evacuação aeromédica; 
 
c) busca e salvamento; e 
 
d) transporte de carga interna e externa. 
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3.3 HM-3 (COUGAR) - operado pelo Exército Brasileiro, está apto para emprego em 
missões de combate, apoio ao combate e apoio logístico. Possui diversos equipamentos e 
acessórios opcionais, entre os quais: ganchos de 4,5 toneladas, motor do guincho de 272 
kg e 6 macas para evacuação aeromédica. 

Fig 3-3 aeronave HM-3 (COUGAR) 

3.3.1 FABRICAÇÃO: europeia (AS 532 Eurocopter). 

3.3.2 MOTORIZAÇÃO: 2 (dois) Tubomeca Makila 1A1 (1877 hp). 

3.3.3 COMPRIMENTO: 15,5 m. 

3.3.4 ENVERGADURA: 15,6 m. 

3.3.5 ALTURA: 4,9 m. 

3.3.6 AUTONOMIA: 3h 50min ou 7h 30min com 5 tanques de combustível suplementares. 

3.3.7 ALCANCE (PMD): 776 km (standard tank). 

3.3.8 VELOCIDADE (PMD): máxima: 278 km/h; cruzeiro 258 km/h. 

3.3.9 CAPACIDADE DE TRANSPORTE: 27 (vinte e sete) - 2 (dois) tripulantes, 25 (vinte e 
cinco)  passageiros ou 22 (vinte e dois) combatentes armados e equipados. Ou, ainda, 
1 médico, 6 (seis) macas e 10 (dez) combatentes. 

3.3.10 PESO VAZIO: 4.330 kg / 4.610 kg versão AL (extendida). 

3.3.11 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM: 9.000 kg. 

3.3.12 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM COM CARGA EXTERNA: 9.350 kg. 

3.3.13 CARGA ÚTIL (INCLUINDO COMBUSTÍVEL): 4.485 kg. 

3.3.14 CARGA NO GANCHO (MAXIMUM CARGO-SLING LOAD ): 4.500kg. 
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3.4 HM-4 (JAGUAR) - é uma evolução do já existente EC-725 da França, que atendeu a 
um requisito de suas Forças Armadas, onde opera desde 2006. O EC-725 possui 
excelente reserva de potência, sendo um helicóptero rápido com grande alcance de 
capacidade. Tem grande volume para carga e acomodações, permitindo diversificado lay-
out de transporte de tropas. 
 
 

 
 

Fig 3-4 aeronave HM-3 (JAGUAR)  
 
 
3.4.1 FABRICAÇÃO: europeia (EC 725 Eurocopter). 
 
3.4.2 MOTORIZAÇÃO: 2 (dois) Turbomeca Makila 2A1 (2.382 hp) 
 
3.4.3 COMPRIMENTO: 16,79m. 
 
3.4.4 ENVERGADURA: 19,5m. 
 
3.4.5 ALTURA: 4,97m. 
 
3.4.6 ALCANCE (PMD): 1.339 km. 
 
3.4.7 AUTONOMIA: 6h 30min (standard tank). 
 
3.4.8 VELOCIDADE (PMD): cruzeiro 262 km/h. 
 
3.4.9 CAPACIDADE DE TRANSPORTE: 30 (trinta) - 2 (dois) tripulantes, 28 (vinte oito) 
passageiros ou 22 (vinte e dois) combatentes armados e equipados. Ou, ainda, 1 médico, 
6 (seis) macas e 10 (dez) combatentes. 
 
3.4.10 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM: 11.000 kg. 
 
3.4.11 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM COM CARGA EXTERNA: 11.200 kg. 
 

3.4.12 PESO MÁXIMO NO GANCHO (Max CARGO SLING LOAD): 4.750 kg. 
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3.5 HA-1 (ESQUILO) - é um helicóptero monoturbina leve para cinco/seis passageiros e um piloto. 
 
 

 
 

Fig 3-5 helicóptero HA-1 (ESQUILO)  
 
3.5.1 FABRICAÇÃO: francesa  (Aerospatiale - AS 350). 
 
3.5.2 MOTORIZAÇÃO: 1 (um) Turbomeca Arriel de 625 hp. 
 
3.5.3 VELOCIDADE MÁXIMA: 287 km/h. 
 
3.5.4 AUTONOMIA: 3h 20min.  
 
3.5.5 ALCANCE: 700 km. 
 
3.5.6 TETO MÁXIMO: 5.000 m. 
 
3.5.7 NÚMERO DE ASSENTOS: 3 (três), além da tripulação. 
 
3.5.8 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM: 1.950 kg. 
 
3.5.9 TRANSPORTE CARGA EXTERNA: 750 kg (gancho) /motor do guincho (136 kg). 



EB60-MT-34.404 
 

3-7 
 

3.6 HA-1 (FENNEC) - é uma aeronave polivalente fabricada pela Eurocopter Group. Tem 
como bases o Ecureuil AS 350 e o AS 355 Ecureuil 2. Suas versões armadas podem ser 
equipadas com armas coaxiais, foguetes, torpedos e várias outras munições. 
 
 

 
 

Fig 3-7 helicóptero HA-1 (FENNEC) 
 
3.6.1 FABRICAÇÃO: francesa, Aerospatiale - AS 550 (FENNEC) 
 
3.6.2 COMPRIMENTO:10,93m.  
 
3.6.3 ENVERGADURA 12,94m. 
 
3.6.4 ALTURA 3,34m. 
 
3.6.5 MOTORIZAÇÃO: 1 (um) Turbomeca Arriel 2B (847 hp). 
 
3.6.6 VELOCIDADE: máxima 287 km/h; cruzeiro: 258 km/h.  
 
3.6.7 ALCANCE: 648 km. 
 
3.6.8 NÚMERO DE ASSENTOS: 5 passageiros + 1 piloto. 
 
3.6.9 PESO VAZIO: 1.202 kg. 
 
3.6.10 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM: 2.250 kg. 
 
3.6.11 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM COM CARGA EXTERNA: 2.800 kg. 
 
3.6.12 CARGA ÚTIL (inclusive combustível): 1.020 kg / 2,16 m³ no piso da Anv. 
 
3.6.13 CAPACIDADE DE CARGA: 1.400 kg (gancho); motor do guincho (136 kg). 
 
3.6.14 CAPACIDADE DE TRANSPORTE PARA CARGA EXTERNA: 1.400 kg (+ 1 piloto). 
 
3.6.15 CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: 426 kg (939 lb). 
 
3.6.16 TETO OPERACIONAL MÁXIMO: 7.000 m. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_AS350
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurocopter_AS355
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3.7 HM-1 (PANTERA) - é um helicóptero de manobra da Aviação do Exército, tendo como 
missão primordial o transporte de tropa em operações aeromóveis. Pode ser empregado 
também em missões secundárias, tais como reconhecimento, apoio à guerra eletrônica, 
busca e salvamento, evacuação aérea e transporte de carga. Pode transportar carga 
externa. Realiza voos por instrumentos, em situações de baixa ou nenhuma visibilidade. 

 

 
 

Fig 3-8 helicóptero HM-1 (PANTERA) 
 
3.7.1 FABRICAÇÃO: francesa (AS 365K) 
 
3.7.2 MOTORIZAÇÃO: 2 (dois) Turbomeca Arriel (653 hp). 
 
3.7.3 VELOCIDADE MÁXIMA: 324 km/h. 
 
3.7.4 NÚMERO DE ASSENTOS: 9 (nove), além de sua tripulação. 
 
3.7.5 CAPACIDADE: 7 (sete) combatentes armados e equipados. 
 
3.7.6 AUTONOMIA: 4 horas e 45 minutos. 
 
3.7.7 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM: 4.250 kg. 
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3.8 HM-2 (BLACK HAWK) - é um helicóptero apto para operar em qualquer parte do 
globo terrestre, seja em regiões frias ou de altas temperaturas, graças à sua configuração 
e à sua reserva de potência. Tem como missão principal o transporte de tropa. Dotado de 
equipamentos que lhe permitem realizar o voo por instrumentos, está configurado de 
maneira a possibilitar o voo com óculos de visão noturna. 
 

 
 

Fig 3-9 helicóptero HM-2 (BLACK HAWK) 
 
3.8.1 FABRICAÇÃO: EUA (Sikorsky S-70). 
 
3.8.2 MOTORIZAÇÃO: 2 (dois) GE T700-701C (1.940 hp). 
 
3.8.3 VELOCIDADE MÁXIMA: 315 km/h. 
 
3.8.4 AUTONOMIA: 3 horas ou 5 horas e 30 minutos com tanque de traslado. 
 
3.8.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 12 (doze), além da tripulação. 
 
3.8.6 CAPACIDADE SEM ASSENTOS: 20 (vinte) militares armados e equipados. 
 
3.8.7 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM: 10.545 kg. 
 
3.8.8 PESO VAZIO: 5.254 kg. 
 
3.8.9 CAPACIDADE DE CARGA EXTERNA: até 4.500 kg no seu gancho. 



INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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CAPÍTULO IV 
AERONAVES COMERCIAIS DE TRANSPORTE 

 
 
 

4.1 CONCEITOS 

São vários os modelos de aviões comerciais utilizados e 
diversos os seus fabricantes. As aeronaves, no entanto, 
podem ser classificadas em três tipos quanto à sua 
configuração e utilização: full pax, all cargo ou full cargo e 
combi-mix. A definição quanto ao tipo de aeronave é dada 
pelo deck superior. O conhecimento dessas aeronaves faz-
se importante no estudo do aerotransporte militar em 
virtude da possibilidade de mobilização desses meios 
aéreos em situações de conflito ou outras missões em que 
se faça necessário um grande esforço aéreo, superior às 
possibilidades da FAB. 

4.1.1 FULL PAX - avião de passageiros: são aeronaves de 
uso exclusivo de passageiros no deck superior, sendo o 
deck inferior destinado ao transporte de bagagem. Na 
eventual sobra de espaço, este pode ser preenchido com 
carga. 

4.1.2 ALL CARGO OU FULL CARGO - cargueiro: são aeronaves específicas, 
configuradas apenas para o transporte de carga, não transportando passageiros. O 
transporte da carga se dá nos decks superior e inferior. 

4.1.3 COMBI - MIX: são aeronaves utilizadas para o transporte conjunto de passageiros e 
cargas, nas quais as cargas são transportadas tanto no lower deck (andar inferior) quanto 
no upper deck (andar superior). Neste caso, a carga é colocada no fundo da aeronave, 
cujo espaço é destinado para este fim, e devidamente separado da ala de passageiros, 
que fica na parte da frente. 

4.1.4 Na atualidade, existem vários fabricantes de aeronaves de transporte. No entanto, 
para aviões de médios e grandes portes, destacam-se os seguintes: Airbus (França), 
Boeing (EUA), Embraer (Brasil), Mc Donald Doulgas (EUA), Bombardier (Canadá), 
Lockheed (EUA), Tupolev (Rússia), Ilyshin (Rússia), Antonov (Rússia), Saab (Suécia) e 
Kawazaki (Japão). A seguir, são apresentadas as características de algumas aeronaves 
em uso pelas principais companhias aéreas brasileiras. 
  
 
 
 
 

4.1 CONCEITOS 
4.2 A 310 
4.3 A 320 
4.4 A 330 
4.5 A 340 
4.6 A350 
4.7 A380 
4.8 A300-600ST 
4.9 BOEING 737 
4.10 BOEING 747 
4.11 BOEING 757 
4.12 BOEING 767     
4.13 BOEING 777   
4.14 EMBRAER 170 

4.15 EMBRAER 190 



EB60-MT-34.404 
 

4-2 
 

4.2 A 310 - Inicialmente chamado A300 B10, trata-se de uma versão mais curta do A300. 
Assim como seu antecessor, encontra-se atualmente praticamente fora da linha de 
produção. 
 

 
 

Fig 4-1 Airbus 310 
 
 
4.2.1 FABRICAÇÃO: Airbus (francesa). 
 
4.2.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 901 km/h. 
 
4.2.3 ALCANCE: 9.630 km. 
 
4.2.4 PESO:  
 
a) vazio: 183.300 lb; e 
 
b) máximo de decolagem: 361.600 lb. 
 
4.2.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 240 a 247. 
 
4.2.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 46,76 m. 
 
4.2.7 ENVERGADURA: 44,02 m. 
 

 
4.3 A 320 é uma aeronave comercial para passageiros construído pela Airbus. Em 1981, 
a companhia anunciou que desenvolveria uma aeronave para rotas médias e curtas, com 
capacidade para até 150 passageiros. Seria a primeira aeronave do consórcio de 
fuselagem estreita, o primeiro produto para rotas curtas de menor densidade. Desde 
1977, a Aerospatiale estudava uma aeronave com estas características, sob a designação 
AS200. Um conceito de subfamília foi estudado, variando basicamente o comprimento da 
fuselagem, conhecidos como SA-1, SA-2 e SA-3. 
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Fig 4-2 Airbus 320 
4.3.1 FABRICAÇÃO: Airbus (francesa). 
 
4.3.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 890 km/h. 
 
4.3.3 ALCANCE: 10.370 km. 
 
4.3.4 PESO:  
 
a) vazio: 42,6 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 73 t. 
 
4.3.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 140 a 160. 
 
4.3.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 37,57 m. 
 
4.3.7 ENVERGADURA: 34,10 m. 
 
4.3.8 MODELOS: A320-100 (pax) e A320-200 (pax). 

 
 
4.4 A 330 - é uma versão menos potente do A340 com o qual compartilha sistemas 
idênticos de fuselagem, asas e cockpit. A única grande diferença para o A340 é a 
configuração dos motores, pois possui dois, em vez de quatro.  
 

 
 

Fig 4-3 Airbus 330-200F 
 
 
4.4.1 FABRICAÇÃO: Airbus (francesa). 
 
4.4.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 913 km/h. 
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4.4.3 ALCANCE: 13.400 km. 
 
4.4.4 PESO:  
 
a) vazio: 119,6 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 230 t. 
 
4.4.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 220 a 260. 
 
4.4.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 58,82 m. 
 
4.4.7 ENVERGADURA: 60,30 m. 
 
4.4.8  MODELOS: A330-200 (pax) e A330-200F (cargo). 
 
4.4.9 CAPACIDADE DE CARGA VERSÃO CARGO: 64 t. 
 
 
4.5 A 340 - desenvolvido paralelamente ao Airbus A330, é uma versão mais potente, 
posuindo quatro motores.  
 

 
 

Fig 4-4 Airbus 340-500 
 
 
4.5.1 FABRICAÇÃO: Airbus (francesa). 
 
4.5.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 913 km/h. 
 
4.5.3 ALCANCE: 12.400 km. 
 
4.5.4 PESO:  
 
a) vazio: 129 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 275 t. 
 
4.5.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 220 a 270. 
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4.5.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 59,40 m. 
 
4.5.7 ENVERGADURA: 60,30 m. 
 
4.5.8 MODELOS: A340-200 (pax), A340-300 (pax), A340-500 (pax) e A340-600 (pax). 
 

 
4.6 A 350 - pertence à nova geração de aeronaves que buscam ser mais adequadas às 
exigências do mercado em termos de tamanho, alcance, custos, número de passageiros e 
conforto ambiente. 
 

 
 

Fig 4-5 Airbus 350-1000 
 
4.6.1 FABRICAÇÃO: Airbus (francesa). 
 
4.6.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 945 km/h. 
 
4.6.3 ALCANCE: 15.300 km. 
 
4.6.4 PESO:  
 
a) vazio: 181 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 259 t. 
 
4.6.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 270 a 350. 
 
4.6.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 60,54 m. 
 
4.6.7 ENVERGADURA: 64,75 m. 
 
4.6.8 MODELOS: A350-800 (pax), A350-900 (pax) e A350-1.000 (pax). 
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4.7 A 380 - pertence à nova geração de grandes aeronaves que buscam ser mais 
adequadas às exigências do mercado em termos de tamanho, alcance, custos e 
capacidade de carga. Apresenta-se, também, na versão A380F (full cargo). 
 

 
 

Fig 4-6 Airbus A380 
 
4.7.1 FABRICAÇÃO: Airbus (francesa). 
 
4.7.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 970 km/h. 
 
4.7.3 ALCANCE: 15.400 km. 
 
4.7.4 PESO:  
 
a) vazio: 276 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 560 t. 
 
4.7.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 480 a 530. 
 
4.7.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 72,72 m. 
 
4.7.7 ENVERGADURA: 79,75 m. 
 
4.7.8 MODELO: A380-800 (pax). 
 
 
4.8 A 300-600 ST - aeronave com um dos maiores porões de carga do mundo, foi 
desenvolvida para transportar seções completas de Anv Airbus em seu interior. 
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Fig 4-7 Airbus A300-600ST (Beluga) 
 
4.8.1 FABRICAÇÃO: Airbus (francesa). 
 
4.8.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 890 km/h. 
 
4.8.3 ALCANCE: 4.632 km. 
 
4.8.4 PESO:  
 
a) vazio: 103 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 155 t. 
 
4.8.5 NÚMERO DE ASSENTOS: transporta somente a tripulação. 
 
4.8.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 56,15 m. 
 
4.8.7 ENVERGADURA: 44,84 m. 
 
4.8.8 MODELO: A 300-600 ST (cargo). 
 
4.8.9 CAPACIDADE DE CARGA: 47 t. 
 
 
4.9 BOEING 737 - a nova geração de aeronaves 737 foi lançada em 1996 e veio substituir 
os 737-300 e 737-500. 
 

 
 

Fig 4-8 Boeing 737 
 
 
4.9.1 FABRICAÇÃO: Boeing (EUA) 
 
4.9.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 992 km/h. 
 
4.9.3 ALCANCE: 5.665 km. 
 
4.9.4 PESO:  
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a) vazio: 41,4 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 79 t. 
 
4.9.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 130 a 160. 
 
4.9.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 39,50 m. 
 
4.9.7 ENVERGADURA: 35,80 m. 
 
4.9.8 MODELOS: 737-100, 737-200, 737-300, 737-400, 737-500, 737-600, 737-700, 737-
800, 737-900, 737-900ER, 737-700 MAX, 737-8 MAX , 737 MAX 200 e  737-9 MAX. 
 
4.4.9 CAPACIDADE DE CARGA VERSÃO CARGO: 50 t. 
 

 
4.10 BOEING 747 - desenvolvido na década de 1960 para participar de uma concorrência 
da USAF para a escolha de Anv Trnp de grande capacidade, transformou-se na Anv 
comercial mais conhecida do mundo.  
 

 
 

Fig 4-9 Boeing 747- 400 
 
 
4.10.1 FABRICAÇÃO: Boeing (EUA). 
 
4.10.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 955 km/h. 
 
4.10.3 ALCANCE: 14.815 km. 
 
4.10.4 PESO:  
 
a) vazio: 214 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 442 t. 
 
4.10.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 350 a 450. 
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4.10.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 76,3 m. 
 
4.10.7 ENVERGADURA: 68,5 m. 
 
4.10.8 MODELOS: 747-300 (pax/cargo), 747-400 (pax/cargo), 747-800 (pax/cargo). 
 
4.10.9 CAPACIDADE DE CARGA VERSÃO CARGO: 133 t. 
 
 
4.11 BOEING 757 - o Boeing 757 é aeronave da chamada next generation. Ela foi 
fabricada em 3 (três) versões - B757-200 (passageiros), B757-200F (cargueiro) e B757-
300 (passageiros e alongado), entre 1982 e 27 de abril de 2005, quando a Boeing 
entregou a última aeronave produzida para a Shangai Airlines. Até o final de 2009, o 
Boeing 757 era a oitava aeronave mais vendida em todos os tempos (1.049 unidades, 
sendo 913 da série 200, 80 da versão 200PF, cargueira, 55 da versão 300M e uma da 
200M).  
 

 
 

Fig 4-10 Boeing 757- 300 
 
 
4.11.1 FABRICAÇÃO: Boeing (EUA). 
 
4.11.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 979 km/h. 
 
4.11.3 ALCANCE: 7.222 km. 
 
4.11.4 PESO:  
 
a) vazio: 58 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 155 t. 
 
4.11.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 180 a 200. 
 
4.11.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 47,32 m. 
 
4.11.7 ENVERGADURA: 38,05 m. 
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4.11.8 MODELOS: 757-200 (pax), 757-200F (cargo) e 757-300 (pax). 
 
4.11.9 CAPACIDADE DE CARGA VERSÃO CARGO: 25 t. 

 
 
4.12 BOEING 767 - possui, atualmente, 5 (cinco) versões disponíveis no mercado. O B-
767-200, o 767-300 e o 767-400ER, além de duas versões militares (aviões-tanque) para 
a Força Aérea da Itália e a Força Aérea de Defesa do Japão (chamados KC-767A). As 
aeronaves de passageiros ocupam a faixa de mercado de 200 a 300 passageiros, 
divididos em duas ou três classes (primeira e turística ou primeira, executiva e turística). 
Sua produção iniciou-se em 1978 com a encomenda de 30 (trinta) unidades pela United 
Airlines (USA). 
 

 
 

Fig 4-11 Boeing 767- 400 
 
4.12.1 FABRICAÇÃO: Boeing (EUA). 
 
4.12.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 913 km/h. 
 
4.12.3 ALCANCE: 12.195 km. 
 
4.12.4 PESO:  
 
a) vazio: 82 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 179 t. 
 
4.12.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 190 a 230. 
 
4.12.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 48,58 m . 
 
4.12.7 ENVERGADURA: 47,57 m. 
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4.12.8 MODELOS: 767-200 (pax), 767-300 (pax) e 767-400 (pax). 
 
 
4.13 BOEING 777 - a necessidade de uma aeronave moderna, de grande alcance e 
menor consumo de combustível que os trijatos e quadrijatos, fez nascer o Boeing 777. Foi 
a primeira aeronave inteiramente projetada digitalmente, utilizando computação gráfica de 
terceira dimensão. A primeira unidade entregue entrou em serviço pela United Airlines, 
em 7 de junho de 1995. A versão B777-200ER voou pela primeira vez em 29 de fevereiro 
de 1997 (British Airways) e a versão B777-200LR (turbinas mais potentes e maior raio de 
ação) entrou em serviço dia 3 de março de 2006, pela Pakistan International Airlines. 
 

 
 

Fig 4-12 Boeing 777 
 
4.13.1 FABRICAÇÃO: Boeing (EUA). 
 
4.13.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 950 km/h. 
 
4.13.3 ALCANCE: 14.260 km. 
 
4.13.4 PESO:  
 
a) vazio: 145 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 347 t. 
 
4.13.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 250 a 300. 
 
4.13.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 63,70 m. 
 
4.13.7 ENVERGADURA: 60,90 m. 
 
4.13.8 MODELOS: 777-200 (pax) e 777-300 (pax/cargo). 
 
4.13.9 CAPACIDADE DE CARGA VERSÃO CARGO: 112 t. 
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4.14 EMBRAER 170 - é a menor das versões E-Jets da Embraer, sendo a primeira 
aeronave desta família a ser produzida. O protótipo foi terminado em 29 de outubro de 
2001, e o primeiro voo aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2002. Nos meses iniciais, o 
Embraer 170 apresentou índices operacionais de 99%, o que levou a ser reconhecida em 
todo mundo por sua eficiência, baixo custo de manutenção e sistemas operacionais de 
alta performance. 
 

 
 

Fig 4-13 Embraer 170 
 
 
4.14.1 FABRICAÇÃO: EMBRAER (nacional). 
 
4.14.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 888 km/h. 
 
4.14.3 ALCANCE: 3.334 km. 
 
4.14.4 PESO:  
 
a) vazio: 21 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 35 t. 
 
4.14.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 70 a 78. 
 
4.14.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 29,90 m. 
 
4.14.7 ENVERGADURA: 26 m. 
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4.14 EMBRAER 190 - possui 89% de sua composição idêntica à aeronave Embraer 170, 
sendo mais alto e mais longo. Serviu de base para construir a família Lineage. O Embraer 
190 é, hoje, a versão mais popular do mundo dentre os jatos regionais, dominando 50% 
de todo o comércio de aeronaves do mundo, neste seguimento. 
 

 
 

Fig 4-14 Embraer 190 
 
4.14.1 FABRICAÇÃO: EMBRAER (nacional). 
 
4.14.2 VELOCIDADE MÁXIMA: 900 km/h. 
 
4.14.3 ALCANCE: 3.334 km. 
 
4.14.4 PESO:  
 
a) vazio: 28 t; e 
 
b) máximo de decolagem: 48 t. 
 
4.14.5 NÚMERO DE ASSENTOS: 94 a 114. 
 
4.14.6 COMPRIMENTO DA AERONAVE: 36,24 m. 
 
4.14.7 ENVERGADURA: 28,72 m. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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CAPÍTULO V 

SEGURANÇA NOS AERÓDROMOS E EM VOO 

5.1 CONSIDERAÇÃO INICIAL 

5.1.1 Sendo o aeródromo um local destinado à 
decolagem, aterragem e estacionamento de 
aeronaves e operações de natureza delicada e 
perigosa, torna-se necessário, a todos, observar 
as regras de segurança estabelecidas. Torna-se 
indispensável o cumprimento destas regras pelos 
elementos aerotransportados. 

5.2. DEFINIÇÕES 

5.2.1 Regras de segurança dos aeródromos são o 
conjunto de conhecimentos que contribuem para 
a segurança do pessoal, de aeronaves e das 
instalações, no interior do aeródromo. 

5.2.2 AERÓDROMO – toda área destinada a 
pouso, decolagem e movimentação de 
aeronaves. Deve possuir: pista de pouso e 
decolagem, pista de rolagem, área de rolagem, 
área de estacionamento, área de sinalização, sala 
de tráfego, torre de controle e hangares.  

5.2.3 CAMPO DE POUSO – designa um local qualquer para pouso e decolagem de 
aviões, com um mínimo de instalações de serviço.  

5.2.4 PISTA DE POUSO E DECOLAGEM - é a faixa de terreno de piso apropriado 
(grama, cascalho, pavimentada e asfaltada) que permita aterragens e decolagens de 
aviões, de acordo com suas características.  

5.2.5 PISTA DE ROLAMENTO - é a faixa de terreno por onde circularão os aviões, antes 
da decolagem e depois da aterragem, ligando as cabeceiras da pista à área de 
estacionamento. 

5.2.6 CABECEIRAS - são as duas extremidades da pista de pouso e decolagem e 
recebem o número da entrada do avião, em graus.  

5.2.7 ÁREA DE ESTACIONAMENTO - é o local onde as aeronaves irão carregar ou 
descarregar pessoal, material ou suprimento, e onde permanecerão em caso de pernoite. 

5.2.8 BOX - é o espaço demarcado por faixas amarelas ou brancas ou setores gramados 
na área de estacionamento, para permanência das aeronaves. 

5.1 CONSIDERAÇÃO INICIAL 
5.2 DEFINIÇÕES 
5.3 DESLOCAMENTOS 
5.4 TRAVESSIA DA PISTA 
5.5 ESTACIONAMENTO  
5.6 MEDIDAS DE SEGURANÇA 
5.7 DEVERES DO MESTRE DE 
TRANSPORTE E OUTRAS 
MEDIDAS DE SEGURANÇA 
5.8 SINAIS CONVENCIONADOS 
5.9 CASOS DE EMERGÊNCIA 
5.10 PROCEDIMENTOS EM 
CASO DE EMERGÊNCIA 
5.11 EQUIPAMENTOS DE 
EMERGÊNCIA DA AERONAVE 
5.12 CÓDIGO DE EMERGÊNCIA 
TERRA - AR 
5.13 INSTRUÇÕES FINAIS 

(BRIEFING) 
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5.2.9 PISTA EM USO - é a pista designada pelo controle de tráfego aéreo do aeródromo 
para ser utilizada para pousos e decolagens. 

5.2.10 ÁREA DE SINALIZAÇÃO - é a área na superfície de um aeródromo destinada à 
exibição de sinais fixos no solo. 

5.2.11 TORRE DE CONTROLE - é o órgão que tem a finalidade de controlar os serviços 
do tráfego aéreo dentro da zona do aeródromo, e também para controlar o tráfego de 
pessoas e viaturas na mesma área.  É, geralmente, uma instalação que se destaca das 
edificações do aeroporto, sendo pintada de vermelho e branco em quadriculado. 

5.2.12 HANGARES - são galpões destinados à manutenção ou guarda das aeronaves. 

5.2.13 TÁXI - é o deslocamento da aeronave da área de estacionamento até a pista de 
pouso e decolagem ou vice-versa.  

Fig 5-1 aeródromo 

5.3 DESLOCAMENTOS 

5.3.1 Antes de uma tropa deslocar-se para um aeródromo, deve obter permissão do 
Oficial de Operações da FAB, por meio de ligação direta ou por intermédio de um Oficial 
de Ligação (O Lig) da tropa. No caso da Brigada de Infantaria Paraquedista, há o Oficial 
de Ligação e o Auxiliar de Ligação, que fazem todos os contatos preliminares da Brigada.  

5.3.2 Desde o ingresso no aeródromo, a tropa é orientada para o local de destino pelos 
elementos de controle, que são reconhecidos pela bandeirola com quadrículas amarelas e 
pretas, ou então a viatura que os transporta (viatura “SIGA – ME”). 

5.4 TRAVESSIA DA PISTA - a tropa a pé ou motorizada (isolada ou em comboio) fará 
alto na margem da pista, aguardando o sinal na torre de controle. Após o sinal 
autorizando, o comandante da tropa verificará se não há aeronaves rolando, decolando 
ou pousando e fará a travessia em acelerado, na menor distância.  
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5.4.1 SINAIS: 

a) luz verde contínua: livre travessia da pista ou livre decolagem;

b) luz vermelha contínua: mantenha a posição, aguarde no local;

c) luz verde intermitente: livre táxi de viatura pela pista de rolagem ou grama até a
margem ou cabeceira da pista; 

d) luz vermelha intermitente: saia da pista de aterragem ou rolamento;

e) luz branca intermitente: regresse ao estacionamento; e

f) lampejos verdes e vermelhos alternados: atenção! Fique alerta.

5.5 ESTACIONAMENTO 

5.5.1 Quando estacionada em aeródromo, a tropa deverá permanecer no local que lhe é 
destinado. 

5.6 MEDIDAS DE SEGURANÇA 

5.6.1 É proibido tocar nas aeronaves. 

5.6.2 É proibido fumar num raio de 15 (quinze) metros de qualquer aeronave e posto de 
abastecimento. 

5.6.3 É proibido passar a menos de 20 (vinte) metros da frente de um avião a jato e a 
menos de 50 metros de sua cauda. 

5.6.4 É proibido passar ao alcance das hélices, em qualquer situação, e à frente da 
aeronave, com os motores funcionando.    

5.6.5 É proibido fumar a bordo.  

5.7 DEVERES DO MESTRE DE TRANSPORTE E OUTRS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

5.7.1 ANTES DA DECOLAGEM: 

a) inspecionar cintos de segurança, equipamentos de voo e salva-vidas (no caso de voo
sobre a água); 

b) mostrar as localizações das saídas de emergência, extintores, salva-vidas, estojos de
primeiros socorros e reservado; 

c) verificar se todos estão nos lugares certos com os cintos de segurança ajustados e o
capacete na cabeça; 
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d) proibir que se fume a bordo;

e) alertar que só poderão liberar o cinto de segurança mediante ordem; e

f) recordar os sinais convencionados dos toques de campainha e as medidas de
segurança nos casos de emergência. 

5.7.2 DURANTE O VOO: 

a) evitar movimentos desnecessários dentro do avião;

b) evitar aglomerações em uma determinada parte da aeronave;

c) dar assistência à tropa, particularmente aos que, por acaso, ficarem nervosos ou
atacados de enjoo; e 

d) permitir que os militares retirem o capacete.

5.7.3 ANTES DA ATERRAGEM (POUSO): 

a) comandar “Apertar cinto de segurança!”

5.8 SINAIS CONVENCIONADOS 

5.8.1 AVIÃO NO SOLO: 

a) sinal de luz:

- luz vermelha - impedimento para o embarque e desembarque; e 

- luz verde - autorização para o embarque e desembarque. 

b) sinal de campainha:

- um toque longo - início do táxi ou decolagem; e 

- dois toques curtos - piloto chama Mestre de Transporte / Carregamento (MT/MC). 

5.8.2 AVIÃO EM VOO: 

a) sinal de campainha:

- um toque longo - advertência para o pouso e mau tempo; 

- dois toques curtos - piloto chama MT/MC; 

- três toques longos - perigo a bordo (ligar-se com o piloto); e 

- toque ininterrupto - iminência de choque, nos pousos forçados e amerissagens. 
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5.9 CASOS DE EMERGÊNCIA 

5.9.1 Carga solta, mal distribuída ou mal acondicionada, pane do motor, falha humana, 
incêndio, colisão, quebra estrutural, fogo inimigo e situações imponderáveis podem 
constituir emergência, impondo procedimentos especiais. De modo geral, os 
procedimentos de emergência classificam-se em abandono de aeronave, alijamento da 
carga, pouso forçado e amerissagem. 

5.9.2 Para abandonar a aeronave, deve-se utilizar a saída de emergência mais próxima. 
O comando de abandonar aeronave é dado pelo piloto. 

5.10 PROCEDIMENTOS EM CASO DE EMERGÊNCIA 

5.10.1 POUSO FORÇADO - (TRÊS TOQUES LONGOS): 

a) amarrar todo o material que estiver solto;

b) apertar o cinto de segurança, tão firmemente quanto possível;

c) tomar posição de aterragem forçada, com capacete de aço e fibra;

d) após o choque, abandonar a aeronave, afastando-se o máximo possível (risco de
explosão). Retirar os feridos e abandonar os mortos; e 

e) conferir o pessoal. Ministrar os primeiros socorros e, se for o caso, retirar todo o
material possível de aproveitamento (água, comida, armas, paraquedas, etc.). Não 
abandonar o local da queda do avião. Iniciar a sobrevivência. 

5.10.2 AMERISSAGEM (TRÊS TOQUES LONGOS): 

a) amarrar todo o material que estiver solto;

b) apertar o cinto de segurança, tão firmemente quanto possível;

c) tomar posição de aterragem forçada, com capacete de aço e fibra;

d) após o choque, abandonar a aeronave, afastando-se o máximo possível, de modo a
não ser atingido pela sucção das águas; e 

e) conferir o pessoal. Ministrar os primeiros socorros e, se for o caso, retirar todo o
material possível de aproveitamento (água, comida, armas, paraquedas e outros). Iniciar a 
sobrevivência. 
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5.11 EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA DA AERONAVE 

5.11.1 Cada aeronave de transporte leva, normalmente, os seguintes equipamentos de 
emergência: extintor de incêndio, machadinha, caixa de medicamentos, rádio de 
emergência, coletes e balsas salva-vidas. 

5.12 CÓDIGO DE EMERGÊNCIA TERRA - AR 

5.12.1 No caso de um pouso forçado ou o abandono da aeronave em uma região 
afastada, o Código de Emergência Terra-Ar é usado para a sinalização entre a terra e o 
avião de salvamento. Para formar os símbolos do código, utilizam-se painéis, paus, 
pedras, tiras de paraquedas ou marcas feitas sobre a terra. 

NECESSITAMOS MÉDICO - FERIDOS GRAVES 

NECESSITAMOS MEDICAMENTOS 

NÃO PODEMOS PROSSEGUIR 

NECESSITAMOS ALIMENTO E ÁGUA 

NECESSITAMOS ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO 

NECESSITAMOS MAPA E BÚSSOLA 

NECESSITAMOS LÂMPADA DE SINAIS COM BATERIA E RÁDIO 

INDIQUE A DIREÇÃO A SEGUIR 

ESTAMOS AVANÇANDO NESTA DIREÇÃO 

NECESSITAMOS COMBUTÍVEL E ÓLEO 

PROVAVELMENTE PODE-SE POUSAR AQUI COM 
SEGURANÇA 

TUDO BEM 

NÃO 

SIM 

NÃO COMPREENDEMOS 

NECESSITAMOS MECÂNICOS 

PONTO DE LANÇAMENTO 

Tabela 5-1 códigos de emergência terra - ar 
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5.12.2 Caso a mensagem seja recebida e entendida, o piloto irá proceder ao 
balanceamento das asas durante o dia ou o sinal ótico “verde” durante a noite. Do 
contrário, mensagem não entendida, o piloto irá dar 1 (uma) volta completa pela direita de 
dia ou sinal ótico “vermelho” durante a noite. 

5.13 INSTRUÇÕES FINAIS (BRIEFING)1 

5.13.1 Toda missão de aerotransporte é precedida por um entendimento entre a Força 
Aérea e a tropa aerotransportada, normalmente realizado numa sala para isto destinada, 
ou eventualmente no avião, a fim de serem recordados procedimentos e estabelecidos os 
detalhes da missão. 

5.13.2 O BRIEFING PODE SER: 

a) Briefing Geral - para operações de grande envergadura. Dele participam o A/3, o E/3, o
oficial de ligação, o piloto, e todos os MT dos aviões; e 

b) Briefing particular - para as demais missões. Dele participam o A/3, o oficial de ligação,
o piloto e todos os MT dos aviões.

5.13.3 NO BRIEFING, SERÃO ESCLARECIDOS OS SEGUINTES PONTOS: 

a) natureza da missão:

- se a missão é de transporte de pessoal, material ou mista; se a missão é tática ou 
logística; e se a operação é real, de adestramento, de instrução ou de estudo/pesquisa; e 

- a operação será considerada tática se houver a necessidade de se realizar o 
aerotransporte em apoio a missões reais ou de adestramento. 

b) efetivo participante da missão:

- total de militares a bordo, especificando, se for o caso, quantos saltarão e quantos 
permanecerão a bordo após o salto; e 

- informar se haverá estrangeiros ou autoridades a bordo. 

c) material a ser transportado:

- atentar se há material perigoso ou nocivo; 

- verificar o peso total da carga; 

- especificar se as cargas estarão paletizadas; se estiverem, seu peso e dimensões 
individuais; 

- atentar para dimensões das cargas de acordo com o tipo de Anv; e 

1
 Briefing – São reuniões entre os elementos da Força Aérea e os da tropa a ser lançada ou aerotransportada, que precedem a toda 

missão aeroterrestre.  São realizados na sala de operações da Unidade Aérea ou, eventualmente, na aeronave, com a finalidade de 
serem recordadas as normas estabelecidas e esclarecidos os detalhes que dizem respeito à missão. 
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- neste momento, se possível, deverão ser fornecidos ao Escalão Aéreo que apoia a 
missão o manifesto de voo e o plano de carregamento de cada Anv. 

d) observações sobre o itinerário a ser seguido:

- em caso de pouso de emergência, facilitar a orientação dos sobreviventes; e 

- saber se haverá ou não Navegação a Baixa Altura (NBA). 

e) horários:

- horário do carregamento, embarque, decolagem e outros. Passar de antemão o tipo de 
Anv que comporá a sequência de cada avião (Ex: o 1ª avião será um C-130 de Nr 2374; 
será carregado às 1000h; estará estacionado no Box Nr 5; decolará de Afonsos; cumprirá 
HSO às 1500h; pousará em Afonsos,  para posterior carregamento, às 1900h; no Box Nr 
10; e decolará às 2000h compondo o 12º avião). 

f) sinais convencionados:
- em caso de lançamento, passar ao Escalão Aéreo o tipo de letra código, cores de 
painéis e fumígenos, frequências e indicativos para as comunicações, etc. 
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CAPÍTULO VI 

ACONDICIONAMENTO E PREPARAÇÃO DA CARGA 

6.1 CONCEITOS 

6.1.1 CARGA AÉREA - é a carga 
que deve ser aerotransportada e 
acondicionada segundo padrões 
estabelecidos.  

6.1.2 MATERIAL NOCIVO - é 
aquele que possa direta ou 
indiretamente causar danos ao 
pessoal, à aeronave ou a seus 
equipamentos, a curto ou a longo prazo. 

6.1.3 MATERIAL PERIGOSO - é todo material que por sua composição e 
propriedades seja inflamável, corrosivo, oxidante, explosivo, tóxico, agente 
biológico, material magnético ou radioativo. 

6.1.4 CARGA-TIPO - é uma habilidosa composição de carga (pessoal e/ ou material), com 
peso total não superior à carga permissível de uma aeronave. O estabelecimento das 
cargas-tipo de uma OM obedece ao método de tentativa e erro, no qual a prática vai 
contribuindo para os constantes aperfeiçoamentos, jogando-se com os fatores do peso e 
cubagem do material. O resultado será arredondado para o inteiro superior, caso a 
cubagem dos materiais seja compatível com o compartimento de carga das aeronaves a 
serem empregadas. 

6.1.5 CARGA PERMISSÍVEL - é o limite de carga de uma aeronave, disponível para a 
execução de um transporte. 

6.1.6 ARRANJOS - são adaptações executadas com pessoal e material nas cargas - tipo 
em função da carga permissível fornecida pela unidade de transporte aéreo. 

6.1.7 EMBALAGENS - invólucros nos quais são acondicionados os materiais a serem 
transportados adequadamente. 

6.1.8 NECESSIDADES DE AVIÕES - serão determinadas por meio de cargas-tipo, para 
as frações das unidades, para as unidades, ou todos os escalões, conforme a missão. 
Para determinar o número de aviões, utiliza-se o seguinte processo: divide-se o peso da 
carga pelo peso da carga permissível. O resultado será arredondado para o inteiro 
superior, caso a cubagem dos materiais seja compatível com o número de aeronaves a 
serem empregadas. 

6.1.9 PALLET - é uma plataforma especial destinada a servir de base para um ou mais 
itens da carga. Portanto, é um elemento básico de um sistema paletizado, consistindo 

6.1 CONCEITOS 
6.2 REGRAS PARA O ACONDICIONAMENTO 
DA CARGA 
6.3 TIPOS DE EMBALAGENS 
6.4 PREPARAÇÃO DE VIATURAS MILITARES 
6.5 PREPARAÇÃO DE MOTOR 
6.6 PREPARAÇÃO DE MATERIAL NOCIVO 
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numa plataforma de duralumínio, onde é amarrada a carga facilitando as operações de 
carregamento e descarregamento de material.

Fig 6-1 estrutura do pallet 

6.1.10 UNITIZAÇÃO - processo que busca unir cargas e embalagens com o intuito de 
agilizar os procedimentos de estivagem (carga, descarga e armazenagem).

6.1.11 ULD (unit load device) - dispositivos de unitização de cargas que visam possibilitar 
o processo de unitização (containers, pallet, redes e amarras).

6.2 REGRAS PARA O ACONDICIONAMENTO DA CARGA 

6.2.1 A carga a ser transportada deverá estar bem acondicionada em material resistente e 
que não se ressinta das operações de carga e descarga. O volume deverá ser feito de 
forma a:  

a) proteger a carga e restringir a possibilidade de qualquer tipo de extravio; e

b) não acarretar ferimentos em pessoas ou danos ao avião ou outros artigos.

6.2.2 O volume contendo material que requeira cuidado especial deverá ter indicado esta 
condição, de maneira destacada nas faces externas, com letras de forma ou gravura. 
Exemplos: FRÁGIL, VIDROS, ESTE LADO PARA CIMA, etc. 

6.2.3 Os materiais perigosos deverão ser etiquetados, conforme código de símbolos 
adotados pela Portaria Nr 204, do Ministério dos Transportes, de 20 de maio de 1997 
(Anexo D). 

6.2.4 Cada volume a ser transportado terá anotado em suas faces ou em etiqueta própria 
os itens a seguir: 

a) tipo de carga;

b) peso bruto;

c) volume da carga;

d) nome do destinatário; e

alumínio 

madeira 

alumínio
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e) endereço do remetente. 
 
6.2.5 Quando se tratar de lote, deverá em cada volume constar a identificação do lote e o 
número do volume correspondente. Exemplo: Lote 1004; Vol 1/10. 
  
6.2.6 Os volumes com peso acima de 30 (trinta) kg deverão ter, em sua parte inferior, 
travessas nas extremidades, de forma a deixarem um vão mínimo de 15 (quinze) cm de 
altura do solo, que permita a entrada dos garfos da empilhadeira. 
 
 
6.3 TIPOS DE EMBALAGENS 
 
6.3.1 CAIXA - de madeira, papelão, metal ou plástico; as partes componentes, 
dependendo do material, deverão ser unidas com pregos, fitas de metal, arames, cordas 
ou fita adesiva. 
 
6.3.2 SACO DE LONA, PLÁSTICO OU DE PAPEL - o fechamento da boca poderá ser 
costurado ou amarrado. 
 
6.3.3 DE METAL, MADEIRA, OU COMPENSADO - o fechamento é realizado por meio de 
pregos ou arrebites. 
 
6.3.4 DE MADEIRA COM AROS DE METAL - o fechamento é realizado por meio de 
trancas metálicas. 
 
6.3.5 ENGRADADO DE MADEIRA - construído de tal forma que proteja o objeto em seu 
interior, ao qual deve estar rigidamente ligado. 
 
6.3.6 Cargas perigosas devem ser embarcadas em embalagens especiais, salvo algumas 
exceções. 
 
6.3.7 A Regulamentação de Artigos Perigosos da Associação Internacional de Transporte 
Aéreo (International Air Transport Association - IATA) define as especificações de 
embalagens para artigos perigosos e limita a quantidade máxima permitida por 
embalagem, de acordo com o número de referência das Nações Unidas para cada 
produto. Para os fins de embalagem, os números do Grupo de Embalagem I, II e III são 
atribuídos aos artigos perigosos, exceto os das Classes 1, 2 e 7 e os das Divisões 5.2 e 
6.2, (ver tabela 7-2 capítulo 7), de acordo com o grau relativo de perigo apresentado pelo 
artigo ou substância, como se segue: 
 
a) grupo de embalagem I indica um alto grau de risco do conteúdo; 
 
b) grupo de embalagem II indica um médio grau de risco do conteúdo; e 
 
c) grupo de embalagem III indica um baixo grau de risco do conteúdo. 
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6.4 PREPARAÇÃO DE VIATURAS MILITARES 
 
6.4.1 As viaturas deverão estar abastecidas com 3/4 de sua capacidade de combustível, 
tampa do tanque aliviada, pneus semicheios e bateria desconectada, com os bujões 
frouxos e desobstruídos. As viaturas transportadas na rampa deverão estar abastecidas 
com metade de sua capacidade de combustível. 
  
6.4.2 Atenção especial deve ser dada às baterias, pois se forem à base de soluções 
líquidas devem ser transportadas vazias e suas soluções devem seguir envazadas em 
suas embalagens originais. 
 
6.4.3 Os aviões deverão ser equipados com pranchões quando transportando viaturas ou 
equipamentos bélicos, de acordo com os manuais das respectivas aeronaves, 
respeitando os limites estruturais de piso da aeronave. 
 
6.4.4 Os aviões de grande porte são dotados de guinchos e roldanas que permitem a 
tração de Vtr e outras cargas não paletizadas, trazendo-as a bordo com um mínimo atrito 
com o piso da Anv. 
 
6.4.5 Além das dimensões das Vtr, devem ser conhecidos os ângulos de ataque (aclive e 
declive). Quando esses não permitirem o embarque, pode-se optar pelo uso de “loaders”1. 
 
 
6.5 PREPARAÇÃO DE MOTOR 
          
6.5.1 O motor usado ou sujeito a vazamento deverá ter, por baixo, uma bandeja metálica 
coletora de vazamento.  
 
6.5.2 O motor pode ser aerotransportado sobre cavaletes apoiados em pranchas de 
madeira, e com os seus pés fixados nestas pranchas por calços, parafusos ou pregos, e 
também sobre armação de madeira que distribui o peso da carga em uma área 
considerável do piso do avião. 
 
6.6 PREPARAÇÃO DE MATERIAL NOCIVO 
  
6.6.1 MICROGRANULADOS EM GERAL: somente poderão ser transportados se 
estiverem em embalagem impermeável (saco plástico, caixa metálica ou de madeira bem 
vedada), resistente o suficiente para que não haja ruptura com o manuseio da carga ou 
no decorrer da viagem. Exemplos: cimento, cal, tinta em pó, sal, farinha, açúcar, etc. 
 
6.6.2 GRANULADOS EM GERAL: deverão estar acondicionados em sacos de malha fina 
(tipo saco de farinha), em perfeito estado, de modo que não haja possibilidade de ruptura 
durante o manuseio da carga. Exemplos: arroz, café em grão, feijão, milho, etc. 
 
6.6.3 CARNE VERDE2: deverá ser acondicionada em recipientes com base impermeável, 
de modo a não permitir o vazamento de detrito orgânico no piso do avião. Exemplo: carne 
de gado, aves abatidas, peixe, etc. 
 
                                                 
1 Loaders - são tratores usados normalmente em construções civis. 
2 Carne verde - é a carne sem conservantes, in natura. 
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6.6.3 ANIMAL VIVO: deverá ser acondicionado em caixa ou gaiola com piso impermeável, 
no qual haja substância absorvente ou higroscópica (serragem, areia, etc.) que absorva 
as excreções animais e impeça o vazamento ou contaminação da aeronave.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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CAPÍTULO VII 

MATERIAIS PERIGOSOS 
 
7.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O Brasil é signatário de acordos 
internacionais e, em virtude disso, 
nossa legislação pertinente ao 
aerotransporte segue o que é 
preconizado pelos órgãos 
responsáveis pelo assunto. Desse 
modo, é importante conhecer a Port Nr 
204 do Ministério dos Transportes, de 
20 de maio de 1997, que se baseia na 
Internacional Maritime Dangerous 
Goods Code, publicada pela IMCO – Intergovernamental Maritime Consultative 
Organization, Londres 1972, e também o que é estipulado pelas normas (Dangerous 
Goods Regulations) da IATA – Internacional Air transport Association, e pela Lei Nr 7.565, 
19 DEZ 1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica; IAC 16-04 (normas para o 
Aerotransporte de Produtos Controlados em Anv civis – Min Aeronáutica, 7 ABR 1998). É 
importante conhecer também o R-105 (Regulamento para Fiscalização de Produtos 
Controlados – Dec Nr 3.665, de 20 NOV 2000). 
 
 
7.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS PERIGOSOS 
 
7.2.1 NÚMERO ONU - número que identifica o produto, designado pela Internacional 
Maritime Dangerous Goods Code. Na Portaria Nr 204 do Ministério dos Transportes, de 
20 de maio de 1997, foi adotada a mesma classificação. 
 
7.2.2 NOME DO PRODUTO - a denominação do produto teve como base o nome usual. 
 
7.2.3 RÓTULO DE RISCO - é um losango que apresenta símbolos e/ou expressões 
emolduradas referentes à classe do produto perigoso. 
 
7.2.4 NÚMERO DE RISCO - os números que indicam o tipo e a intensidade do risco são 
formados por dois ou três algarismos. A importância do risco é registrada da esquerda 
para a direita.  
 
7.2.5 Os materiais perigosos são classificados de acordo com o risco que apresentam e 
com as recomendações para o transporte de materiais perigosos feitos pelas Nações 
Unidas, sétima edição revisada, 1991, conforme a tabela a seguir: 
 
 

2 emissão de gás devido à pressão ou reação química 
3 inflamabilidade de líquidos e gases 
4 inflamabilidade de sólidos ou sólidos sujeitos a autoaquecimento 
5 efeito oxidante 
6 toxidade 

7.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
7.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 
PERIGOS 
7.3 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 
PERIGOSOS 
7.4 PREPARAÇÃO DE MATERIAL 
PERIGOSO 
7.5 PREPARAÇÃO DE MATERIAL BÉLICO 
E EXPLOSIVO 
 



EB60-MT-34.404 
 

7-2 
 

7 radioatividade 
8 corrosividade 
9 risco de violenta reação espontânea 

Observações: 

- a letra X antes dos algarismos significa que o produto reage 
perigosamente com água; 
- a repetição de um número indica, em geral, aumento da intensidade 
daquele risco específico; e 
- quando o risco associado a um produto puder ser adequadamente 
indicado por um único número, este será seguido por 0 (zero). 

Tabela 7-1 classificação de materiais perigosos 
 
7.2.6 As combinações de números a seguir têm significado especial: 22, 323, 333, 362, 
X362, 382, X382, 423, 44, 462, 482, 539 e 90 (ver relação a seguir): 
 

20 Gás inerte 
22 Gás refrigerado 

223 Gás inflamável refrigerado 
225 Gás oxidante (favorece incêndios), refrigerado 
23 Gás inflamável 

236 Gás inflamável, tóxico 
239 Gás inflamável, sujeito a violenta reação espontânea 
25 Gás oxidante (favorece incêndios) 
26 Gás tóxico 

265 Gás tóxico, oxidante (favorece incêndios) 
266 Gás muito tóxico 
268 Gás tóxico, corrosivo 
286 Gás corrosivo, tóxico 

30 Líquido inflamável (ponto de fusão entre 23º C e 60,5º C), ou 
líquido sujeito a autoaquecimento 

323 Líquido inflamável, que reage com água, desprendendo gases 
inflamáveis 

X323 Líquido inflamável, que reage perigosamente com água, 
desprendendo gases inflamáveis  

33 Líquido muito inflamável (ponto de fusão < 23º C) 
333 Líquido pirofórico 

X333 Líquido pirofórico, que reage perigosamente com água 

336 Líquido muito inflamável, tóxico 
338 Líquido muito inflamável, corrosivo 

X338 Líquido muito inflamável, corrosivo, que reage perigosamente com 
água  

339 Líquido muito inflamável, sujeito a violenta reação espontânea 
36 Líquido sujeito a autoaquecimento, tóxico 

362 Líquido inflamável, tóxico, que reage com água, desprendendo 
gases inflamáveis. 

X362 Líquido inflamável, tóxico, que reage perigosamente com água, 
desprendendo gases inflamáveis  

38 Líquido sujeito a autoaquecimento, corrosivo 

382 Líquido inflamável, corrosivo, que reage com água, desprendendo 
gases inflamáveis 

X382 Líquido inflamável, corrosivo, que reage perigosamente com água, 
desprendendo gases inflamáveis  

39 Líquido inflamável, sujeito a violenta reação espontânea 
40 Sólido inflamável ou sólido sujeito a autoaquecimento 

423 Sólido que reage com água, desprendendo gases inflamáveis 

X423 Sólido inflamável, que reage perigosamente com água, 
desprendendo gases inflamáveis 

44 Sólido inflamável que a uma temperatura elevada se encontra em 
estado fundido 

446 Sólido inflamável, tóxico, que a uma temperatura elevada se 
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encontra em estado fundido 
46 Sólido inflamável ou sólido sujeito a autoaquecimento, tóxico 

462 Sólido tóxico, que reage com água, desprendendo gases 
inflamáveis 

48 Sólido inflamável, ou sólido sujeito a autoaquecimento, corrosivo 

482 Sólido corrosivo, que reage com água, desprendendo gases 
inflamáveis 

50 Produto oxidante (favorece incêndios) 
539 Peróxido orgânico, inflamável 
55 Produto muito oxidante (favorece incêndios) 

556 Produto muito oxidante (favorece incêndios), tóxico 
558 Produto muito oxidante (favorece incêndios), corrosivo 

559 Produto muito oxidante (favorece incêndios), sujeito a violenta 
reação espontânea 

56 Produto oxidante (favorece incêndios), tóxico 
568 Produto oxidante (favorece incêndios), tóxico, corrosivo 
58 Produto oxidante (favorece incêndios), corrosivo 

59 Produto oxidante (favorece incêndios), sujeito a violenta reação 
espontânea 

60 Produto tóxico ou nocivo 

63 Produto tóxico ou nocivo, inflamável (ponto de fusão entre 23º C e 
60,5º C) 

638 Produto tóxico ou nocivo, inflamável (ponto de fusão entre 23º C e 
60,5 ºC), corrosivo 

639 Produto tóxico ou nocivo, inflamável (ponto de fusão entre 23º C e 
60,5º C), sujeito a violenta reação espontânea 

66 Produto muito tóxico 
663 Produto muito tóxico, inflamável (ponto de fusão até 60,5º C) 
68 Produto tóxico ou nocivo, corrosivo 
69 Produto tóxico ou nocivo, sujeito a violenta reação espontânea 
70 Material radioativo 
72 Gás radioativo 

723 Gás radioativo, inflamável 
73 Líquido radioativo, inflamável (ponto de fusão até 60,5º C) 
74 Sólido radioativo, inflamável 
75 Material radioativo, oxidante 
76 Material radioativo, tóxico 
78 Material radioativo, corrosivo 
80 Produto corrosivo 

X80 Produto corrosivo, que reage perigosamente com água  

83 Produto corrosivo, inflamável (ponto de fusão entre 23º C e 60,5º 
C) 

X83 Produto corrosivo, inflamável (ponto de fusão entre 23º C e 60,5º 
C), que reage perigosamente com água  

839 Produto corrosivo, inflamável (ponto de fusão entre 23º C e 60,5º 
C), sujeito a violenta reação espontânea 

X839 
Produto corrosivo, inflamável (ponto de fusão entre 23º C e 60,5º 
C), sujeito a violenta reação espontânea, que reage perigosamente 
com água  

85 Produto corrosivo, oxidante (favorece incêndios) 
86 Produto corrosivo, tóxico 
88 Produto muito corrosivo 

X88 Produto muito corrosivo, que reage perigosamente com água 

883 Produto muito corrosivo, inflamável (ponto de fusão entre 23ºC e 
60,5º C) 

885 Produto muito corrosivo, inflamável (ponto de fusão entre 23º C e 
60,5º C) 

886 Produto muito corrosivo, tóxico 

X886 Produto muito corrosivo, tóxico, que reage perigosamente com 
água  

89 Produto corrosivo, sujeito a violenta reação espontânea 
90 Produtos perigosos diversos 

Tabela 7-2 classificação de materiais perigosos 
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7.2.7 CLASSE/SUBCLASSE: a classificação adotada para os produtos considerados 
perigosos, feita com base no tipo de risco que apresentam e conforme recomendações 
para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas, sétima edição revisada, 
1991, compõe-se das seguintes classes: 

Tabela 7-3 classificação por classe/subclasse 
 
7.2.8 No tocante ao risco oferecido, os materiais são classificados considerando-se suas 
propensões a oferecerem riscos à saúde, à inflamabilidade, à instabilidade (ou 
reatividade) e aos perigos especiais. 
 
7.2.9 PERIGOS À SAÚDE - é a probabilidade do material causar, direta ou indiretamente, 
ferimentos ou danos permanentes ou temporários ou incapacidade devido a uma 
exposição por contato, inalação ou ingestão. 
 
7.2.10 PERIGOS AO FOGO - os graus de perigos devem ser classificados quanto à 
susceptibilidade/comportamento do material quando exposto ao calor. 
 
7.2.11  PERIGOS QUANTO À INSTABILIDADE/REATIVIDADE  
 
a) Um material instável é aquele que pode reagir violentamente com a água. Reações 
com outros materiais também podem resultar numa liberação violenta de energia, porém 

Classe 1 
EXPLOSIVOS 

Divisão 1.1 São artigos e substâncias que possuem um risco de explosão de massa, 
isto é, uma explosão virtualmente instantânea de toda a carga. 

Divisão 1.2 São artigos e substâncias que possuem um risco de projeção, mas não 
uma explosão de massa. 

Divisão 1.3 
Artigos e substâncias que possuem um risco de fogo, um risco pequeno 
de explosão ou um risco pequeno de projeção, mas não um risco de 
explosão de massa. 

Divisão 1.4 Artigos ou substâncias que não apresentam risco significante. 
Divisão 

1.4S Substâncias pouco sensíveis. 

Divisão 1.5 Substâncias muito pouco sensíveis que possuem um risco de explosão 
de massa. 

Divisão 1.6 Artigos muito pouco sensíveis que não possuem um risco de explosão de 
massa. 

Classe 2 
GASES 

Subclasse 
2.1 Gases inflamáveis 

Subclasse 
2.2 Gases não inflamáveis, não tóxicos 

Subclasse 
2.3 Gases tóxicos 

Classe 3 LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 

Classe 4 
 

Subclasse 
4.1 Sólidos inflamáveis 

Subclasse 
4.2 Substâncias sujeitas à combustão instantânea 

Subclasse 
4.3 Substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis 

Classe 5 

Subclasse 
5.1 Substâncias oxidantes 

Subclasse 
5.2 Peróxidos orgânicos 

Classe 6 

Subclasse 
6.1 Substâncias tóxicas (venenosas) 

Subclasse 
6.2 Substâncias infectantes 

Classe 7 MATERIAIS RADIOATIVOS 
Classe 8 CORROSIVOS 
Classe 9 SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS 
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isto está além do escopo deste critério. No estado puro ou comercial, irá polimerizar, 
decompor ou condensar vigorosamente, tornando-se autorreativo ou de outra maneira 
reage violentamente sob condições de choque, pressão ou temperatura. Isto não é 
aplicado para a classificação e avaliação dos peróxidos orgânicos. Para a obtenção de 
informações mais específicas a respeito dos perigos quanto à instabilidade dos peróxidos 
orgânicos, consultar o NFPA 43B, Code for the Storage of Organic Peroxide Formulations. 

b) Os materiais estáveis são aqueles que, normalmente, resistem às mudanças de suas
composições químicas, apesar de expostos ao ar, água e calor (liberado nos incêndios 
emergenciais). 

7.2.12 PERIGOS DIVERSOS 

a) Materiais que demonstram uma reatividade incomum com a água devem ser
identificados com a letra W e um traço horizontal no centro da letra  (W). 

b) Materiais que possuem propriedades oxidantes devem ser identificados com as letras
OX. 

7.2.13 CONSIDERANDO-SE OS RISCOS/PERIGOS OFERECIDOS, OS MATERIAIS 
SÃO TAMBÉM CLASSIFICADOS DE ACORDO COM OS GRAUS DE PERIGO, DE 4 A 0: 

a) 4 - materiais que são capazes de detonar ou sofrer decomposição explosiva ou reação
explosiva, rapidamente, a temperaturas e pressões normais. Isto inclui materiais que são 
sensíveis a choques térmicos ou mecânicos submetidos a temperaturas e pressões 
normais. Materiais que possuem power density instantânea (produto do calor de reação e 
taxa de reação), a 250ºC, maior ou igual a 1.000 W/mL; 

b) 3 - materiais que são capazes de detonar ou sofrer decomposição explosiva ou reação
explosiva, porém requerem uma forte fonte inicializadora ou que devem ser aquecidos em 
confinamento antes da inicialização. Isto inclui: materiais que possuem uma power density 
instantânea  a 250ºC maior ou igual a 100 W/mL e menor que 1.000 W/mL; materiais que 
são sensíveis a choques térmicos ou mecânicos a elevadas temperaturas e pressões; e 
materiais que explodem em contato com a água sem requerer calor ou confinamento; 

c) 2 - materiais que reagem rápido e violentamente a pressões e temperaturas elevadas.
Isto inclui: materiais que possuem uma power density instantânea a 250ºC maior ou igual 
a 10 W/mL e menor que 100 W/mL; e materiais que reagem violentamente com água ou 
formam misturas potencialmente explosivas com água; 

d) 1 - materiais que são normalmente estáveis, porém podem se tornar instáveis a
temperaturas e pressões elevadas. Isto inclui: materiais que possuem uma power density 
instantânea a 250ºC maior ou igual a 0,01 W/mL e menor que 10 W/mL; materiais que 
reagem vigorosamente com a água, porém não violentamente; e materiais que mudam ou 
decompõem quando expostos ao ar, luz ou umidade. 

e) 0 - materiais que são normalmente estáveis, mesmo em condições de fogo. Isto inclui:
materiais que possuem uma power density instantânea a 250ºC menor que 0,01 W/mL; 
materiais que não reagem com a água; e materiais que não exibem um gráfico de 
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exoterma a temperaturas iguais ou inferiores a 500ºC quando testadas por calorímetros 
de varredura diferencial. 
 
 
7.3 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS PERIGOSOS 
 
7.3.1 CLASSE 1: explosivos - possui 6 divisões de risco. A letra indica o grupo de 
compatibilidade. Somente os explosivos da divisão 1.4S são aceitos para transporte em 
aeronaves de passageiro, exemplo: - estopim de segurança (UN0105 - Fuse, safety). 
O Grupo de Compatibilidade é indicado pela letra que aparece no canto inferior acima da 
classe da substância - exemplos: sinais de socorro, estopim de ignição, estopim de 
segurança, sinais de fumaça. 
 
7.3.2 CLASSE 2: gases - inclui gases inflamáveis, não inflamáveis, liquefeitos, dissolvidos 
sobre pressão, ou profundamente refrigerado como nitrogênio líquido. Exemplos: Divisão 
2.1 (butano, hidrogênio, propano, acetileno, isqueiros); Divisão 2.2 (dióxido de carbono 
neon, extintor de fogo, gás refrigerado a baixa temperatura, nitrogênio e hélio); e Divisão 
2.3 (aerosol de baixa toxidade, dispositivos de gás lacrimogênio). 
 
7.3.3 CLASSE 3: líquidos inflamáveis - líquidos ou misturas de líquidos contendo sólidos 
em solução ou suspensão com a base de definição baseada no ponto de inflamação 
(flash point). Exemplos: tintas, álcoois, alguns adesivos, acetona, petróleo, etc. 
 
7.3.4 CLASSE 4: sólidos inflamáveis - compreende sólidos inflamáveis, substâncias 
passíveis de combustão espontânea e substâncias que quando em contato com a água 
emitem gases inflamáveis ou podem se inflamar espontaneamente. Exemplos: Divisão 4.1 
(fósforos, nitronaftalina e alguns autorreativos); Divisão 4.2 (fósforo branco ou amarelo, 
magnésio); e Divisão 4.3 (sódio e lítio). 
 
7.3.5 CLASSE 5: Substâncias comburentes/peróxidos orgânicos -  exemplos: Divisão 
5.1 (fertilizante à base de nitrato de amônia e cloreto de cálcio); e 5.2 (água oxigenada e 
hidroperóxido de butil). Nota: por peróxido entende-se o óxido em que existem dois 
átomos de oxigênio diretamente ligados e que formam água oxigenada pela ação de 
ácidos diluídos. Óxido é um composto binário de oxigênio e outro elemento. 
 
7.3.6 CLASSE 6: substâncias tóxicas (venenosas) e infectantes - exemplos: Divisão 6.1 
(arsênico, nicotina, cianido, pesticidas, restricnina e alguns totalmente proibidos, como 
bromoacetona) e 6.2 (HIV, hepatite, raiva, doenças da boca e do pé, e resíduos clínicos e 
médicos). 
 
7.3.7 CLASSE 7: materiais radioativos - possui três categorias de risco de materiais não 
físseis que determina o nível de radiação total do volume. Exemplos: césio 157 e cobalto 
60. 
 
7.3.8 CLASSE 8: corrosivos - substâncias que causam danos para tecidos humanos, 
outras mercadorias ou ação química na aeronave. Exemplos: ácido sulfúrico e mercúrio. 
 
7.3.9 CLASSE 9: diversos - ditonito de zinco; equipamentos de sobrevivência; gelo seco; 
máquinas com motores de combustão interna incorporados; pedras poliméricas; cadeira 
de rodas elétrica; substâncias perigosas em volta; e veículos autopropulsados.  
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7.3.10 Requerimentos específicos para marcação e etiquetagem de volumes de produtos 
perigosos está contida na regulamentação IATA/ICAO. Uma etiqueta de risco possui as 
seguintes características: formato de diamante (45°) e símbolo de identificação do risco 
em seu canto inferior. 
 
 
7.4 PREPARAÇÃO DE MATERIAL PERIGOSO 
 
7.4.1 Para o transporte de material perigoso, a aeronave deverá estar com os 
equipamentos e acessórios adequados ao manuseio, transporte e segurança de cada tipo 
destes materiais. Como máscaras, luvas, extintores, vestimenta adequada. Deverão ser 
observados os seguintes aspectos: 
 
a) o acondicionamento de toda a carga perigosa deve ser cuidadoso quanto à vedação e 
robustez, permitindo fácil e seguro manuseio e amarração; 
 
b) a embalagem do material perigoso deve estar rotulada com dados claros, permitindo 
facilitar a identificação; 
 
c) tambor de combustível vazio é considerado inflamável pela facilidade com que libera 
vapores e provoca explosões; e 
 
d) especial atenção deve ser dada quando forem transportadas cargas voláteis de 
diversos tipos ou cargas passíveis de reagirem entre si, resultando em produto perigoso 
para a aeronave ou para os seus tripulantes. Este tipo de carregamento é proibido. 
 
7.4.2 Os acumuladores de carga (baterias) somente serão transportados quando secos, 
ou seja, sem solução.  
 
7.4.3 É proibido o aerotransporte de botijões de gás de uso doméstico. 
 
 
7.5 PREPARAÇÃO DE MATERIAL BÉLICO E EXPLOSIVO 
 
7.5.1 Materiais bélicos e explosivos são considerados como materiais perigosos. Portanto, 
seus aerotransportes, além de obedecerem aos requisitos seguintes, deverão respeitar as 
prescrições previstas no anexo “C”. 
 
7.5.2 CARREGAMENTO DE EXPLOSIVO 
 
a) Embalagens para explosivos devem estar em bom estado e apropriadamente 
identificadas.  
 
b) Embalagens apresentando evidências de dano, mistura ou mancha, não deverão ser 
carregadas até que uma pessoa qualificada e responsável as libere para embarque.  
 
c) Embalagens rejeitadas deverão ser recolhidas à origem. 
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d) Embalagens de explosivos deverão ser acondicionadas no interior da aeronave, longe 
de saídas quentes, fontes de centelha e outros perigos similares. 
 
e) Fumar não é permitido em compartimentos de aeronaves carregadas com explosivos.  
 
f) Obedecer à tabela de incompatibilidade de explosivos para aerotransporte, anexo “C”. 
 
g) O transporte de munições em um avião com passageiros é um transporte que exige 
muito cuidado. Somente deverá ser autorizado quando: 
 
- tratar-se de munição de calibre até 20 mm, inclusive os projéteis inertes ou traçantes; e 
 
- embaladas na forma preconizada pela norma técnica aplicável e com peso de cada 
embalagem até 45 kg. 
 
h) É proibida a permanência de aeronaves com munições próximas a edificações. 
 
i) Um especialista em armamento acompanhará o carregamento, o transporte e o 
descarregamento.  
 
j) Explosivos de transporte proibido são considerados extremamente perigosos para 
serem manuseados, não podendo ser transportados pelos métodos normais empregados. 
São incluídos neste grupo a nitroglicerina e o fulminato de mercúrio seco, e azida de 
chumbo seca. 
 
k) Para carregar e descarregar aeronave com explosivos, devemos observar os seguintes 
aspectos: 
 
- os motores da aeronave devem estar desligados e todos os interruptores na posição 
desligada, exceto para aqueles essenciais às funções de carregamento e 
descarregamento; 
 
- as rodas da aeronave devem estar devidamente calçadas;  
 
- a aeronave deve estar eletricamente aterrada, de tal maneira que a resistência do solo 
não exceda 10.000 volts. Esta é a resistência máxima aceitável para carregamento e 
descarregamento de explosivos; e 
 
- extintores de incêndio ou equipamentos de combate ao fogo deverão estar disponíveis 
para uso imediato. 
 
7.5.3 CLASSIFICAÇÃO DE EXPLOSIVOS  
 
a) Explosivos Classe A: 
 
- Tipo I - são os explosivos sólidos que podem deflagrar pelo contato de centelhas e 
chama produzida por um estopim de segurança, porém, não pode ser detonado por meio 
de uma espoleta elétrica. Exemplo: pólvora negra. 
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- Tipo II - são os explosivos sólidos que contêm como ingrediente um explosivo líquido e, 
quando não confinados, podem ser detonados por meio de uma espoleta elétrica número 
8 (oito). Exemplo: dinamites comerciais que contenham um explosivo líquido como 
ingrediente. 
 
- Tipo III - são os explosivos sólidos que não contenham nenhum explosivo líquido como 
ingrediente, podem ser detonados, quando não confinados, por meio de uma espoleta 
elétrica número 8 (oito). Exemplos: altos explosivos, dinamite comercial que não contenha 
explosivo líquido, trinitrotolueno, amatol, tetril, ácido pírico, pentolite e reforçadores 
comerciais. 
 
- Tipo IV - são explosivos sólidos que podem detonar pelo contato de centelhas ou 
chamas, quando não confinados, produzidas por uma espoleta elétrica número 8 (oito). 
Exemplos: explosivos iniciadores, azida de chumbo, fulminato de mercúrio, altos 
explosivos, etc. 
 
- Tipo V - são explosivos líquidos, dessensibilizados, que podem ser detonados 
separadamente ou então absorvidos em algodão absorvente estéril. Podem ser 
detonados por uma espoleta elétrica número 8 (oito), porém, não devem detonar por 
queda menor que 25 centímetros. Exemplos: altos explosivos, nitroglicerina 
dessensibilizada. 
 
- Tipo VI - são explosivos líquidos que podem ser detonados pela queda de menos de 25 
centímetros. Exemplo: nitroglicerina. 
 
- Tipo VII - são as cápsulas detonantes. O peso total de explosivos por unidade não deve 
exceder 9,7 gramas. As cápsulas detonantes que têm sua iniciação por meio de corrente 
elétrica são conhecidas como espoletas elétricas.  
 
- Tipo VIII - qualquer composto sólido ou líquido, ou dispositivo que não foi incluído nos 
tipos acima. Exemplo: cargas ocas. 
 
- Tipo IX - são os explosivos propelentes (classe A). São sólidos químicos ou misturas 
sólidas químicas projetadas para funcionar pela rápida combustão de camadas 
sucessivas, geralmente com pouca, ou nenhuma fumaça. A combustão é controlada pela 
composição, tamanho e forma do grão. Explosivos propelentes classe A incluem alguns 
tipos de propelentes sólidos, explosivos para unidades jato de impulso, foguetes ou outros 
dispositivos. 
 
- Tipo X - são as munições para peças de artilharia não fixas, semifixas ou munições de 
carregamento separado que são atiradas por canhões, morteiros, etc. 
 
- Tipo XI - são projéteis, explosivos, granadas, bombas, minas, torpedos, munições de 
foguetes, munições para armas portáteis, munições químicas, reforçadores, motores 
foguetes, etc. 
 
b) Explosivos Classe B - são explosivos que geralmente funcionam mais pela rápida 
combustão do que pela detonação. Eles incluem alguns dispositivos explosivos, tais como 
fogos de artifícios especiais, pólvoras iluminativas, alguns dispositivos de sinalização 
pirotécnicos e propelentes líquidos ou sólidos que incluem alguma pólvora sem fumaça. 
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c) Explosivos Classe C - são certos tipos de artigos manufaturados com certos explosivos 
Classe A ou Classe B, ou ambas, utilizados como componentes, porém, em quantidades 
restritas. Estes explosivos são descritos como segue: 
 
- munições de pistolas, revólveres, rifles ou armas de caça; 
 
- munições de calibre menor que 19 (dezenove) milímetros; 
 
- cartuchos sem projéteis, incluindo cartuchos de canopy, cartuchos e ejetores de 
caldeira, etc, contendo não mais que 32,4 gramas de pólvora propelente; 
 
- munições 20 mm e 30 mm com projéteis não explosivos; 
 
- explosivos cortadores de cabo; 
 
- espoletas de percussão, combinação de espoletas e espoletas de retardo são 
dispositivos projetados para iniciar cargas de munições ou iniciar uma carga intermediária 
(reforçador) em projéteis, bombas, etc; 
 
- squibs elétricos; 
 
- espoletas de segurança; 
 
- rebites explosivos que não contenham mais que 375 miligramas de explosivos; e 
 
- cartuchos, munições de exercício com carga menor que 32,4 gramas de explosivos. 
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CAPÍTULO VIII 

BALANCEAMENTO E PERFORMANCE 
 
 
 
8.1 LISTAS DE TERMOS UTILIZADOS 
 
8.1.2 A capacidade utilizável de uma 
aeronave para o transporte de cargas e/ou 
passageiros chama-se disponibilidade. O 
load master integrante da tripulação da 
aeronave é o responsável pelo recebimento, 
conferência, amarração e balanceamento da carga e/ou bagagem na aeronave. 
Entretanto, o mestre de transporte tem a responsabilidade de informar, corretamente, o 
correto peso da carga sob seus cuidados. 
 
8.1.3 LIBRA (lb) - medida de massa  usualmente empregada em países de língua inglesa. 
No Sistema Internacional de Unidade SI equivale a 0,454 kg. 
 
8.1.3 PESO BÁSICO (PB) (basic weight - BW) - consiste na soma dos seguintes pesos:  
 
a) avião vazio - estrutura, fuselagem, motores, óleo não drenável e fluido hidráulico; 
 
b) cadeiras para passageiros – variável de acordo com a versão utilizada; e 
 
c) equipamentos diversos – equipamentos rádio, extintores de incêndio sobressalentes, 
equipamentos de salvamento, etc. 
 
- O peso básico é determinado pela pesagem do avião por meio de uma balança especial, 
estando o mesmo nivelado. Com este sistema são obtidos os pesos de cada ponto de 
apoio sobre a balança. O somatório desses pesos é o peso básico do avião. Este 
sistema permite ainda determinar a posição do centro de gravidade da aeronave vazia, 
para fins de balanceamento. 
 
8.1.5 TRIPULAÇÃO (crew) - o peso total de cada tripulante, inclusive o peso da bagagem, 
multiplicado pelo número total de tripulantes, deverá constar na folha de carregamento. 
 
8.1.6 COPAS (pantry) - o peso das copas inclui os contentores com refeições, bebidas, 
jornais, revistas, etc. 
 
8.1.7 ITENS OPERACIONAIS - é a soma dos seguintes pesos: tripulação, material da 
tripulação, óleo dos motores, manuais, etc. 
 
8.1.8 PESO BÁSICO OPERACIONAL (PBO) (basic operational weight – BOW) ou Peso 
Operacional sem Combustível (Dry Operating Weight – DOW) - consiste nas somas dos 
seguintes pesos: 
 
 
 

8.1 LISTAS DE TERMOS UTILIZADOS 
8.2 DEFINIÇÕES 
8.3 CONDIÇÕES DE DECOLAGEM  
 

PBO= peso básico + peso da tripulação + copas 
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8.1.9 O PBO resume-se no peso do avião pronto para o voo, faltando apenas abastecer. 
 
 
8.2 DEFINIÇÕES 
 
8.2.1 PESO OPERACIONAL (PO) -  é o PB  somado ao óleo (óleo hidráulico e óleo dos 
motores), equipamentos sobressalentes e tripulação com sua bagagem e ração. 
 
 
 
 
 
8.2.2 PESO DO AVIÃO PRONTO PARA CARREGAR (PA) é o PO mais o peso do 
combustível necessário ao cumprimento da missão. 

 
 
 

 
 
8.2.3 PESO TOTAL (PT)-  é o peso do avião pronto para carregar somado ao peso da 
carga (pessoal e material). 
 
 
 
 
 
8.2.4 PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM (PMD) - é o peso total máximo, permitido pela 
fábrica, com o qual a aeronave pode decolar. É um dado de manual previsto nas normas 
técnicas da Unidade de Transporte. 
 
8.2.5 PESO MÁXIMO DE ATERRAGEM (PMA) - é peso total máximo permitido pela 
fábrica, com o qual a aeronave pode aterrissar. É, também, um dado previsto no manual 
da Unidade de Transporte. 
 
8.2.6 DISPONIBILIDADE OPERACIONAL (DO) - é a diferença entre o PMD e o PO. 
Representa a quantidade máxima de carga e combustível que se pode colocar no avião.  
 
 

 
 
 
8.2.7 DISPONIBILIDADE DE CARGA (DC) - é a disponibilidade que se utiliza para 
embarcar a carga total (pessoal e material) no avião. 
 
 
 
 
 
 
 

PO = PB + Óleo + Eqp Sbrl + Trip + Rç + Bag 

PA = PO + Comb 

PT = PA + PC 

DO = PMD – PO 

DC =  PMD – PA 
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8.3 CONDIÇÕES DE DECOLAGEM  
 
8.3.1 Para que a aeronave esteja em condições ideais para realizar a decolagem, deverá 
ser obedecida uma das seguintes condições: 
 
 

DO ≥ PC  +  Comb 
ou 

PT ≤  PMD 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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CAPÍTULO IX 

EQUIPAMENTOS DE AMARRAÇÃO 
 
 
9.1 INTRODUÇÃO 
 
9.1.1 Toda carga transportada pelo ar 
deve ser amarrada no compartimento de 
carga para evitar seu deslocamento 
durante a decolagem, o voo e o pouso. Para que essas amarrações sejam efetuadas 
convenientemente, torna-se necessário o conhecimento dos tipos e características dos 
equipamentos de amarração empregados. 
 
9.2 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
  
9.2.1 - MB-1 - corrente metálica com dispositivo de tensão. Tem 9 pés de comprimento e 
10.000 libras de resistência.  
 

 
 

Fig 9-1 MB-1 
 

9.2.2 - MB-2 - idêntico ao equipamento MB -1, exceto pela resistência. Tem 25.000 libras 
de resistência. 
 

 
             

Fig 9-2 MB-2 
 

9.1 INTRODUÇÃO 
9.2 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
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Fig 9-3 MB-1 e MB-2 (funcionamento) 
 
 

9.2.3 CGU - (Unidade de Compactação de Carga) - Cadarço de nylon de 20 pés de 
comprimento e 5.000 libras de resistência. 
 

 
 

Fig 9-4  CGU 
 

 
 

Fig 9-5  CGU-1/B (funcionamento) 
  

FECHADO TRACIONANDO LIBERAR 

PUXE A ALAVANCA PARA 
BAIXO ATÉ ELA FORMAR 

UM ÂNGULO POUCO MAIOR 
QUE 90º COM A 

EXTREMIDADE DO 
GANCHO 

PUXE A ALAVANCA 
ATÉ ELA FORMAR UM 
ÂNGULO DE 180º COM 
A EXTREMIDADE DO 
GANCHO 
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9.2.4 SISTEMA 463 L (pallet) – é um sistema modular desenvolvido a pedido das Forças 
Armadas Norte-americanas, no início da década de 1960, para agilizar os procedimentos 
de carregamento e descarregamento de aeronaves. Tornou-se um padrão adotado 
internacionalmente por, praticamente, todas as aeronaves militares de transporte de 
médio e grande portes. Possui 1 (uma) plataforma modular de 108 x 88 in, 1 (uma) rede 
de contenção e 1 (um) equipamento de trilhos e roletes conforme descrito abaixo: 
 
a) Plataforma HCU-6/E ou 463 pallet - é uma plataforma de duralumínio com as 
dimensões de 108 x 88 x 2 ¼ in, 290 lb de peso e com capacidade de 10.000 lb de carga. 
Possui 22(vinte e duas argolas) em seu redor, sendo 6 (seis) em cada lado da dimensão 
de 108 in e 5(cinco) em cada lado da dimensão de 88 in. Cada argola possui uma 
resistência de 7.500 lb; 
 

 
 

Fig 9-5 Sistema 463L (pallet) 
 
b)  Rede de contenção - rede construída com cadarço de nylon e composta de três partes. 
Duas partes laterais (HCU-E/7) e a rede do topo (HCU-15/E). A rede, quando montada 
com suas três partes, pode fixar uma carga de até 8.000 lb; e 

 

 
 

Fig 9-6 Rede de contenção 
 
c) Trilhos e roletes – tem por finalidade conectar um sistema a outro e orientar o 
posicionamento da carga na aeronave. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EM  BRANCO 
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CAPITULO X 

BALANCEAMENTO DE AERONAVES 
 
 
 

10.1 - DEFINIÇÕES 
 
10.1.1 CENTRO DE GRAVIDADE (CG) - 
é o ponto sobre o qual o avião se 
equilibraria, caso pudesse ser suspenso 
por ele. 
 
10.1.2 CENTRO DE GRAVIDADE DO AVIÃO PRONTO PARA O CARREGAMENTO 
(CGA) - é o ponto em que a aeronave está balanceada, antes de se efetuar o embarque 
da carga (pessoal e material). 
 
10.1.3 CENTRO DE GRAVIDADE IDEAL (CGI) - é o ponto de equilíbrio e de condições 
ideais de voo. 
 
10.1.4 CORDA AERODINÂMICA - linha ou distância que une os planos imaginários que 
passam pelos limites dianteiros e traseiros.  
  
10.1.5 LIMITE DIANTEIRO (LD) - é o ponto mais avançado do compartimento de carga 
em que se pode colocar o CG do sistema. Se este limite for ultrapassado, as 
características de voo não serão satisfatórias. 
 
10.1.6 LIMITE TRASEIRO (LT) - é o ponto mais recuado do compartimento de carga em 
que se pode colocar o CG do sistema.  Da mesma forma, este limite não poderá ser 
ultrapassado sem alterar as características de voo. 
 
10.1.7 PLANO DE REFERÊNCIA (PR) - é um plano vertical imaginário, situado no nariz 
do avião, a partir do qual todas as distâncias horizontais são medidas para fins de 
balanceamento. 
 
10.1.8 ESTAÇÃO (E) - são faixas existentes no compartimento de carga, medidas em 
polegadas, partindo do plano de referência. 
 
10.1.9 BRAÇO (Br) - é a distância do plano de referência ao CG da carga. 
 
10.1.10 BRAÇO MÉDIO (BrM) - é o braço que se obtém dividindo-se a soma dos 
momentos pela soma dos pesos das cargas, consideradas em conjunto. 
 
 
 

 

10.1.11 MOMENTO (M) - é o produto do peso de uma carga pelo braço, em relação a um 
PR.  
 

 

 

10.1 DEFINIÇÕES 
10.2 PRINCÍPIOS DE BALANCEAMENTO 
10.3 APLICACÃO DOS PRINCÍPIOS 
 

BrM = Mt : PT 

M = P x Br 
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10.1.12 MOMENTO BÁSICO (MB) - é o momento encontrado na pesagem do avião ao 
sair da fábrica. 
 
 
 
 
10.1.13 MOMENTO OPERACIONAL (MO) - é o MB mais a soma dos momentos dos itens 
necessários ao tipo de missão (Trip, óleo, Rç, Bag, Eqp Sbrl). É o produto do PO pelo 
CGO. 
 

 
 
 
10.1.14 MOMENTO DO AVIÃO PRONTO PARA CARREGAR (MA) - é o MO mais o 
momento do combustível necessário ao cumprimento da missão. É o produto do PA pelo 
CGA. 
 

 
 

 

10.1.15 MOMENTO TOTAL (MT)  -  é o momento do avião pronto para a decolagem. É o 
produto do PT pelo CGT.  
 
 
 
 
10.1.16 MOMENTO DA CARGA (MC) -  é o produto do peso da carga pela estação onde 
se coloca a mesma.  
 
 
 
 
10.1.17 MOMENTO IDEAL (MI) - é o momento que se deve obter para o balanceamento 
posicionar-se sobre o CGI.  
 
 
 
 
 
10.2 PRINCÍPIOS DE BALANCEAMENTO 
 
10.2.1 Deve-se levar em conta apenas os efeitos de variação do balanceamento 
longitudinal e horizontal. Os efeitos vertical e lateral são tão reduzidos que não afetam 
seriamente as características de manobrabilidade da aeronave. 
 
10.2.2 A localização do CG é de importância vital para a segurança do voo. 
 
10.2.3 No cálculo das estações (E), obedece-se ao princípio de braços e momentos. 
 
 

MB = PB x CGB 

 

MO = PO x CGO 
 

MA = PA x CGA 

MT = PT x CGT 

MC = PC x E 

MI = PT x CGI 
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10.2.4 A figura a seguir mostra um sistema em equilíbrio ou balanceamento perfeito. Uma 
tábua leve apoia-se sobre um fulcro semelhante ao fio de uma faca. Um peso de 4 
(quatro) libras está colocado sobre ela cinco polegadas à direita do fulcro. À esquerda, 
acha-se um peso de 2 (duas) libras. Como este peso é a metade do outro, deve ser 
colocado duas vezes mais distante do fulcro, ou seja, a 10 (dez) polegadas, para 
contrabalançar o peso maior. Se o peso menor fosse um terço do maior, deveria ser 
colocado três vezes mais distantes e assim por diante. Aplicando-se o princípio dos 
momentos, prova-se que os pesos estão balanceados em torno de um fulcro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig 10-1 Princípio dos momentos 
 
 
10.3. APLICACÃO DOS PRINCÍPIOS 
 
10.3.1 Imagine-se que os dois pesos mostrados na figura anterior acham-se colocados à 
mesma distância sobre a tábua, que agora, está apoiada como se vê na figura abaixo, e 
não mais sobre o fulcro único. 
 
 
                                                    15 in                        6 in 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 10-2 Princípio dos momentos 

 
10.3.2 Como achar o CG do sistema. Por definição, CG é o ponto onde o peso total dos 
dois objetos sobre a tábua pode ser considerado concentrado. O problema consiste, 
simplesmente, em encontrar o ponto onde deve ser localizado o fulcro que manterá o 
balanceamento e substituirão os dois apoios mostrados na figura. 
 
10.3.3 Para achar este ponto, aplicando o princípio dos momentos, é necessário, 
primeiramente, escolher um ponto de referência (ou origem) para medir os braços. Em 
casos como este, as medidas podem ser tomadas a partir de qualquer ponto. A 
extremidade direita da tábua parece ser um ponto conveniente para a origem das 
medidas e por isso será usada. 
 

2 lb 4 lb 

10 in 5 in 

 

 

 

 

4 lb 2 lb 
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10.3.4 Medidas a partir desse ponto de referência, o braço do peso de 4 libras é de 6 in e 
o peso de 2 libras é de 21 in. 
 
10.3.5 O trabalho, a ser feito na sequência, é o de calcular os momentos, pela 
multiplicação dos pesos e braços respectivos e, depois, fazer a soma dos pesos e dos 
momentos, dividindo-se, então, o momento total pelo peso total. Aplicando-se este 
princípio a todas as aeronaves, tem-se o equilíbrio do sistema sobre um ponto que é o CG 
do sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 10-3 cálculo do CG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PESOS  BRAÇOS       MOMENTOS 
        04 lb         x               06 in              =      24lb.in 
        02 lb         x               21 in             =       42lb.in 
        06 lb         x               CG               =       66 lb.in 

 
CG = 66 / 6 lb = 11 in 
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CAPÍTULO XI 

INSPEÇÃO DE AERONAVE 
 
 
 

11.1 INTRODUÇÃO 
 
11.1.1 Antes de qualquer missão de aerotransporte, 
é de suma importância que sejam verificadas as 
condições de segurança e de preparação 
(configuração) das aeronaves para o voo, tarefa 
esta realizada por ocasião da inspeção da 
aeronave.  
 
11.1.2 A inspeção da aeronave é realizada pelo Mestre de Transporte (MT) ou pelo 
Auxiliar do Mestre de Transporte (Aux MT), devendo ser solicitada, sempre que se fizer 
necessária, a intervenção do Mestre de Carga (Load Master) integrante da tripulação da 
aeronave.  
 
11.1.3 Neste capítulo, será abordada a inspeção do C-130 (HÉRCULES), por se tratar de 
uma aeronave de transporte de tropa de grande utilização e versatilidade, e que serve de 
subsídio para a inspeção das demais aeronaves do mesmo gênero. 
 
11.2 DIVISÃO 
 
11.2.1 Para fins de estudo, a inspeção de aeronave divide-se em inspeção externa e 
inspeção interna. 
 
11.3 INSPEÇÃO EXTERNA 

11.3.1 Verificar a existência e o correto posicionamento do calço das rodas. 
 
 

 
 

Fig 11-1 posicionamento do calço das rodas       
                     
 
 
 
 
 

11.1 INTRODUÇÃO 
11.2 DIVISÃO 
11.3 INSPEÇÃO EXTERNA 
11.4 INSPEÇÃO INTERNA 
11.5 PRECRIÇÕES DIVERSAS 

 
 



EB60-MT-34.404 
 

11-2 
 

11.3.2 Verificar a existência e o correto posicionamento do banco de carga. 
 

 
 

Fig 11-2 banco de carga 
 
11.4 INSPEÇÃO INTERNA 
 
11.4.1 Verificar a existência e o correto posicionamento da escada, bem como do pino de 
retenção da abertura das portas laterais, caso o embarque seja realizado pelas mesmas.  
 

                                      
 
 
 
 
11.4.2 Checar o funcionamento elétrico da porta-carga com o Load Master. 
 
11.4.3 Verificar a existência e a correta instalação dos roletes ao piso da aeronave, 
somente da área destinada ao trânsito do pallet, bem como do correto recolhimento dos 
assentos laterais por ocasião do carregamento. 
 

       
 
 

Fig 11- 4 pino de retenção 

Fig 11-5 roletes Fig 11-6. assentos laterais 
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11.4.4 Verificar a correta fixação dos assentos ao piso da aeronave, bem como da 
existência dos cintos de segurança, verificando se os mesmos encontram-se alongados e 
cruzados sobre os respectivos assentos. 
 

 
 
 
 

11.4.5 Checar o funcionamento do microfone, das luzes e da campainha com o Load 
Master. 
 
11.4.6 Verificar a existência e a correta localização dos extintores de incêndio, sendo um 
localizado na fuselagem direita, à retaguarda da porta lateral; um na parte posterior do 
alojamento das rodas, fuselagem direita; e outro no anteparo da cabine do piloto. 
 
 

 
 

    Fig 11-8 extintor de incêndio 
do alojamento das rodas 

 
 

 
 

    Fig 11-9 extintor de incêndio do 
anteparo da cabine do piloto 

 

 
 

   Fig 11-10 extintor de incêndio da 
fuselagem direita 

 

 

Fig 11-7 cintos de segurança 
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11.4.7 Verificar a existência e a correta localização das machadinhas, sendo uma 
localizada no anteparo da cabine do piloto e outra na fuselagem direita.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11.4.8 Verificar a existência e a correta localização das garrafas e das máscaras de 
oxigênio, sendo um conjunto localizado no anteparo da cabine do piloto e outro na 
fuselagem direita, à retaguarda do alojamento das rodas. 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 

Fig 11-12 garrafa e máscara de oxigênio     Fig 11-13 garrafa e máscara de oxigênio 

  

Fig 11-11 machadinha 
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Fig 11-17. equipamentos de amarração 

11.4.9 Verificar a localização das saídas de emergência, sendo uma localizada na 
fuselagem direita, na linha de atuação das hélices; uma no teto junto às portas laterais de 
embarque e desembarque; e outra no teto junto à cauda da aeronave, acima da porta-
carga. 
 

   
 

Fig 11-14 saída de emergência no teto 
junto às portas laterais de embarque e 
desembarque 
 

Fig 11-15 saída de emergência na 
fuselagem direita 
 

Fig 11-16 saída de emergência no teto junto 
à cauda da aeronave 
 

 
 
 
11.4.10 Verificar a existência de sacos de enjoo com o Load Master. 
 
11.5 PRECRIÇÕES DIVERSAS 
 
11.5.1 Caso seja necessário a utilização de quaisquer equipamentos de amarração, os 
mesmos estarão disponíveis em ambas as fuselagens, à retaguarda das portas laterais. 
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11.5.2 Por ocasião do embarque de viatura(s) na aeronave, as extensões da rampa 
estarão disponíveis no seu alojamento correspondente na porta-carga, bem como as 
escadas de embarque e desembarque das portas laterais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5.3 A aeronave C-130 está equipada com paraquedas de emergência do tipo B-20 
sobre as macas, tendo como primeira prioridade a tripulação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5.4 Para o voo sobre massa d’água, verificar com o Load Master a existência de 
coletes e botes salva-vidas. 

 

Fig 11-18 extensões da rampa 

 
 Fig 11-19 paraquedas de emergência 
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CAPÍTULO XII 

ESTUDO DA AMARRAÇÃO DA CARGA 
 

 

 

12.1 GENERALIDADES 
 
12.1.1 Toda carga deverá ser amarrada no 
compartimento de carga da aeronave para 
resistir às trações exercidas durante a 
decolagem, o voo e o pouso. Essa amarração é 
feita por diversos meios, tais como cordas, 
arames, correntes e tiras de lona. Os fatores de 
tração variam com os diferentes tipos de 
aeronave, sendo influenciados por vários 
motivos, tais como a aceleração no momento da 
decolagem, a desaceleração no pouso e a natureza do campo de pouso (improvisado ou 
não). Os “impulsos” são calculados para cada aeronave, tendo em vista a melhor 
amarração da carga, em face dos seus deslocamentos. Tais “IMPULSOS” são calculados 
para oporem-se ao esforço máximo que a carga poderá exigir das amarras. 
 
12.2 DEFINIÇÕES 
 
12.2.1 ARGOLAS DE FIXAÇÃO – dispositivos cujas resistências nominais variam de 
acordo com a estrutura da aeronave. São dispostas ou colocadas no piso, nas paredes ou 
no teto da aeronave, para nelas prenderem-se os meios de amarração da carga.   
 
12.2.2 BALANCEAMENTO – distribuição da carga tendo em vista obter o equilíbrio da 
aeronave.  
 
12.2.3 CARGA APLICADA – carga total ou esforço exercido sobre uma argola de fixação. 
A carga aplicada é igual ao poder de tensão total de todas as amarras da carga presas a 
uma mesma argola de fixação. 
 
12.2.4 DISTRIBUIÇÃO DAS AMARRAS – localização das argolas de fixação das amarras 
no chão, no teto e nas paredes da aeronave.  
 
12.2.5 EQUILÍBRIO – situação quando foi encontrado o balanceamento ótimo. 
 
12.2.6 PLATAFORMA DE CARGAS – prancha de madeira ou de material similar. É 
colocada no compartimento de carga, sobre o chão, para distribuir, mais uniformemente, o 
peso das cargas, por uma área maior do piso.  
 
12.2.7 RESISTÊNCIA NOMINAL – capacidade de uma argola de fixação ou equipamento 
de amarração para suportar determinada carga, de acordo com um fator de segurança. 
Em muitos casos, a resistência nominal é reduzida pelo ângulo de aplicação à carga.  
 
12.2.8 FATOR DE CARGA – coeficiente pelo qual deve-se multiplicar o peso da carga em 
razão do impulso causado pelo movimento da aeronave em dada direção.  

12.1 GENERALIDADES 
12.2 DEFINIÇÕES 
12.3 REGRAS PARA CÁLCULO DA 
RESISTÊNCIA DAS AMARRAS  
12.4 CÁLCULO GENÉRICO DA 
RESISTÊNCIA DAS AMARRAS  
12.5 EXEMPLO DE CÁLCULO DA 
RESISTÊNCIA DAS AMARRAS 
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12.2.9 RESTRAINT – impulso que atua em cada um dos três eixos de deslocamento em 
virtude dos movimentos da aeronave, usualmente relacionados a um múltiplo da 
aceleração da gravidade “G”. 
 
12.3 REGRAS PARA CÁLCULO DA RESISTÊNCIA DAS AMARRAS  
 
12.3.1 REGRA Nr 1: 
 
a) prender todas as amarras formando ângulos de 45º com o piso da aeronave e na 
direção do esforço. Tais amarras flexíveis sustentarão, aproximadamente, 70% de suas 
resistências nominais contra as trações para frente ou para a retaguarda, 70% de suas 
resistências nominais contra as verticais e zero por cento de suas resistências nominais 
contra as laterais. Neste caso, somente precisam ser calculadas as amarras contra as 
trações para frente e para a retaguarda, pois elas são mais do que suficientes para firmá-
las contra as trações laterais e verticais; e 
 

 
Fig 12-1 (α=45°) 

 
 
b) ou prender todas as amarras formando ângulos de 45º com o piso da aeronave e 45º 
com o eixo longitudinal do compartimento de carga. Neste caso, as amarras flexíveis 
sustentarão aproximadamente, 50% de suas resistências nominais contra trações para 
frente e para a retaguarda, 50% de suas resistências nominais contra as laterais e 70% 
de suas resistências nominais contra as verticais. 
 

 
Fig 12-2 (α=45º e β=45º) 
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12.3.2 REGRA Nr 2 - respeitar sempre a resistência das argolas de fixação das amarras. 
A mais forte amarra nunca é mais forte do que a argola a que está presa. Se a amarra for 
distendida até o ponto de ruptura, a argola de fixação receberá uma tração igual ao poder 
máximo de tensão da amarra.  
 
12.4 CÁLCULO GENÉRICO DA RESISTÊNCIA DAS AMARRAS  
 
12.4.1 Nem sempre se consegue fazer a fixação das cargas no interior das aeronaves 
formando-se ângulos exatos de 30º e 45º. Assim sendo, para se calcular o esforço 
oferecido pelas amarras de modo mais preciso, observam-se os dados a seguir: 
 
a) distância vertical do ponto de aplicação da amarra; 
 
b) distância lateral do ponto de fixação da amarra à carga; 
 
c) distância frontal do ponto de fixação da amarra à carga; e 
 
d) comprimento da amarra. 
 
 

 
Fig 12-3 identificação das amarras 

 
 

12.4.2 PROCEDIMENTOS:  
 
a) medir o comprimento de cada amarra (D); 
 
b) medir a distância vertical (altura) do ponto de fixação da amarra no topo da carga ao 
piso (A); 
 
c) medir a distância lateral do ponto de fixação, no piso, da amarra à carga (B); 
 
d) medir a distância frontal/traseira do ponto de fixação, no piso, da amarra à carga (C); e 
 
e) dividir A/D, B/D e C/D e obter, respectivamente, a razão de redução vertical, lateral e 
frontal/ traseira. 
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12.5 EXEMPLO DE CÁLCULO DA RESISTÊNCIA DAS AMARRAS 
  
12.5.1 Problema 
- Calcular as amarras necessárias para manter uma Vtr pesando 5.500 lb, em uma Anv C-
105. Usar os dispositivos CGU (5.000 lb de resistência e a fileira central de argolas de 
fixação) com um ângulo de esforço de 45º. Considerar que o material carregado é 
submetido às seguintes forças: 
 

- para a frente....................... 3,0 G (3,0 x peso da carga) 
- para a retaguarda .............  1,5 G (1,5 x peso da carga) 
- para os lados..................... 1,5 G (1,5 x peso da carga) 
- vertical................................ 2,5 G (2,5 x peso da carga) 

 
12.5.2 Solução 
- Prender todas as amarras formando ângulos de 45º com o piso e 45º com o eixo maior 
do compartimento. A carga necessitará de: amarras para aguentar 5.550 lb contra uma 
tração para frente de 3,0 G, ou seja, 5.550 x 3 = 16.650 lb; amarras para aguentar 5.550 
lb contra uma tração para a retaguarda  de 1,5 G, ou seja, 5.550 x 1,5 = 8.325 lb; amarras 
para aguentar 5.550 lb contra uma tração lateral de 1,5 G, ou seja, 5.550 x 1,5 = 8.325 lb. 
 
- Um dispositivo para resistência à tração de 5.000 lb (CGU - 1B) suportará um esforço 
para a frente, para a retaguarda e para os lados de 50% de sua resistência à tração, ou 
2.500 lb, e um esforço vertical de 70% de sua resistência, ou 3.500 lb. 
 
- O menor número de amarras para se opor à tração para a frente é 3 x 5.550 = 16.650 lb 
(esforço a ser suportado), isto dividido por 2.500 é igual a 6,66 (arredonda-se para 7 
amarras). 
 
- O menor número de amarras para se opor à tração para  a retaguarda é 1,5 x 5.550 = 
8.325 lb (esforço a ser suportado), isto dividido por 2.500 é igual a 3,33 (arredonda-se 
para 4 amarras). 
 
- Observa-se que as amarras necessárias para se oporem às trações para frente e para a 
retaguarda são suficientes para se oporem aos esforços verticais e laterais. O número 
total de amarras necessário para fixar a Vtr é, portanto, 7 + 4 = 11 amarras. 
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CAPÍTULO XIII 

PLANEJAMENTO DO AEROTRANSPORTE 

13.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

13.1.1 O aerotransporte de pessoal e material 
exige estudo para otimizar o emprego dos meios 
aéreos atinentes às necessidades identificadas 
de transporte, ou seja, é imprescindível a 
realização de um planejamento meticuloso.  

13.1.2 A Unidade a ser aerotransportada, por 
necessidade da missão que cumprirá, estará em 
estreita ligação com a unidade da Força Aérea, 
ou com a Aviação do Exército, encarregada do 
aerotransporte, ficando ciente das alterações 
que possam surgir em função de disponibilidade 
de aeronaves e sua capacidade de carga.  

13.1.3 O comandante da tropa aerotransportada, em ligação com a unidade aérea, 
desenvolverá plano específico, de modo a assegurar um planejamento coordenado e 
pormenorizado. 

13.2 APRESTAMENTO E ENSAIO 

13.2.1 Todas as Unidades do Exército devem ser instruídas quanto aos princípios e às 
técnicas do movimento pelo ar. Podem ser usados, para a instrução de carregamento e 
amarração do material, modelos com os tamanhos reais do compartimento de carga dos 
vários tipos de aeronaves.  

13.2.2 APRESTAMENTO - é a preparação do material e da tropa para a operação, e 
refere-se às 48 horas que antecedem ao embarque. O trabalho a ser realizado consiste: 

a) na preparação do pessoal e material para o embarque;

b) na aproximação dos aeródromos de partida;

c) na identificação e carregamento das aeronaves; e

d) no reconhecimento dos locais de estacionamento.

13.2.3 ESTACIONAMENTO - é a fase final para o embarque, quando a tropa é isolada 
para evitar a quebra do sigilo. 

13.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
13.2 APRESTAMENTO E ENSAIO 
13.3EXECUÇÃO DE UM 
AEROTRANSPORTE 
13.4DADOS BÁSICOS DE 
PLANEJAMENTO 
13.5RESPONSABILIDADE PELOS 
TRANSPORTES AEROVIÁRIOS 
13.6 FATORES DE PLANEJAMENTO  
13.7 ESCALONAMENTO 
13.8 DOCUMENTOS AUXILIARES DO 
PLANEJAMENTO 
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13.2.4 ENSAIO - é o treinamento da execução de todos os detalhes da operação, com o 
intuito de dar à tropa precisão e velocidade sob condições próximas da realidade. Pratica-
se: 
 
a) deslocamento para a área de aprestamento; 
 
b) embarque e carregamento das aeronaves; 
 
c) desembarque; 
 
d) reorganização; e 
 
e) execução do plano tático. 
 
13.3 EXECUÇÃO DE UM AEROTRANSPORTE  
         
13.3.1 Para a sua execução, realizam-se as seguintes atividades: 
 
a) preparação do material; 
 
b) acondicionamento para tornar o material transportável; 
 
c) deslocamento para o aeródromo de partida; 
 
d) embarque (carregamento) de material e pessoal; 
 
e) voo (aerotransporte); 
 
f) desembarque (descarregamento); e 
 
g) reorganização. 
 
13.4 DADOS BÁSICOS DE PLANEJAMENTO 
 
13.4.1 Capacidade de um aeródromo é o número de operações que o mesmo pode 
atender num determinado período. A espera deve se manter dentro de um limite aceitável 
(tempo permitido para uma aeronave permanecer no ar antes de mudar para uma 
alternativa de pouso) a que, em média, estão sujeitas as aeronaves. 
 
13.4.2 Em um aeródromo, podem ser considerados quatro elementos principais 
responsáveis pela sua capacidade: 
 
a) área de pouso, que inclui as pistas de pouso e de rolamento; 
 
b) área terminal, que compreende pátios, estação de passageiros, hangares e oficinas;  
 
c) serviço de proteção ao voo; e 
 
e) condições meteorológicas da área. 
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13.4.3 A utilização da capacidade das aeronaves pode sofrer restrições de naturezas 
variadas. Assim, a utilização da capacidade em peso será reduzida em função da 
necessidade da reserva de combustível que, por sua vez, é função do tempo e da 
distância de voo sem reabastecimento. Por seu turno, as limitações do comprimento de 
pista interferem, diretamente, nos pesos máximos de pouso e decolagem (as pistas de 
dimensões reduzidas limitarão mais as capacidades). Essas restrições são intensificadas 
à medida que aumenta a temperatura e diminui a pressão local. 
 
13.4.4 A partir das características de cada tipo de aeronave, pode-se determinar sua 
capacidade, que é função do peso específico, do volume e da forma da carga. 
 
13.4.5 Para a preparação de um plano de carga ou de transporte, deverão ser 
considerados, entre outros, os seguintes dados: 
 
a) relação dos volumes; 
 
b) dimensão, peso e cubagem de cada volume; 
 
c) destinatário da carga; 
 
d) remetente da carga; 
 
e) classe de suprimento a que pertence o material; 
 
f) observações importantes concernentes à segurança (exemplo: inflamáveis, explosivos, 
materiais frágeis, etc); e 
 
g) prioridade para o transporte. 
 
13.4.7 A realização do suprimento por via aérea é um processo rápido para atender as 
necessidades das tropas em diversas missões. 
 
13.4.8 O desembarque do suprimento transportado por via aérea pode ser executado 
pelos seguintes processos: 
 
a) por aterragem dos aviões; 
 
b) por lançamentos em paraquedas; e 
 
c) por lançamento em queda livre. 
 
13.4.9 O processo por aterragem dos aviões é o mais eficiente, pois a carga sofre o 
mínimo de perdas e avarias, reduz o manuseio e permite maior aproveitamento da 
disponibilidade de espaço para a carga nos aviões de transporte. 
 
13.4.10 O processo de lançamento em paraquedas, embora menos eficiente do que o 
anterior, permite grande flexibilidade; pode ser usado quando não existe material ou 
pessoal a ser evacuado, ou na área não exista condições de pouso; reduz a 
vulnerabilidade das aeronaves e a necessidade de campos de pouso à frente. 
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13.4.11 O processo de lançamento em queda livre apresenta as mesmas características 
do anterior, mas não emprega meio de retardo da velocidade de queda e utiliza um 
mínimo de material de absorção de choque. É usado para o lançamento de material de 
fortificações, fio para comunicações, fardamentos e outros artigos que não são muito 
afetados pelo impacto do choque ao solo. É o processo menos conveniente para outros 
tipos de carga, em face dos danos que pode acarretar ao material lançado. 
 
13.5 RESPONSABILIDADE PELOS TRANSPORTES AEROVIÁRIOS 
 
13.5.1 À FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) cabe a responsabilidade do transporte 
aeroviário na ZI. O principal órgão de transporte é o Comando de Transporte Aéreo que é 
constituído, basicamente, de Unidades de Emprego e do Serviço do Correio Aéreo 
Nacional (CAN). 
 
13.5.2 AS UNIDADES DE EMPREGO consistem em Forças Aéreas, que são constituídas, 
basicamente,  de Unidades de Transporte Aéreo e Unidades de Transporte de Tropa. 
 
13.5.3 AS UNIDADES DE TRANSPORTE AÉREO encarregam-se de sustentar a maior 
parcela do apoio logístico, por meio das missões de transporte aéreo logístico, de 
evacuação aérea e especiais. As Unidades de Transporte de Tropa realizam as seguintes 
missões: aeroterrestres, aerotransportadas, suprimento e ressuprimento aéreo, 
evacuação aeromédica, evacuação aérea e especiais. 
 
13.5.4 O SERVIÇO DO CORREIO AÉREO NACIONAL visa, principalmente, a: 
 
a) assegurar as facilidades de comunicação postal e de transporte em geral, para  as 
regiões brasileiras menos providas de outros meios de transporte; e 
 
b) concorrer para o fortalecimento das relações internacionais, facilitando o intercâmbio 
oficial (diplomático, cultural e científico). 
 
13.5.5 Cabe à Força Terrestre, na ZI, com vistas ao uso do transporte aéreo para o 
cumprimento de suas missões operacionais, levantar os tipos e quantidades de 
aeronaves de acordo com suas características e elaborar os planos de carga ou 
transporte correspondentes, para que os escalões competentes possam apresentar à 
FAB suas necessidades e condições de execução essenciais (prioridades, urgência, 
prazos, locais e datas de eventos, etc.). 
 
13.5.6 Quando e nas áreas em que a FAB não puder atender às necessidades 
apresentadas, a Força Terrestre poderá utilizar seus meios para o transporte aeromóvel 
(helicópteros), contratar ou requisitar aeronaves civis. 
 
13.6 FATORES DE PLANEJAMENTO  
 
13.6.1 São considerados, para fins de planejamentos necessários à execução de um 
aerotransporte eficiente, os seguintes fatores que terão influência na seleção de pessoal, 
do armamento, de munição e do equipamento: 
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a) pessoal e material - carregar aeronaves com pessoal e material próprios ao uso deste, 
de acordo com a combinação das “cargas-tipo”, facilitando o carregamento e 
descarregamento do avião; 
 
b) integridade tática - deverão ser observados os seguintes aspectos: 
 
- manutenção da integridade tática sempre que possível; 
 
- não dissociar os pequenos elementos de combate; e 
 
- dissociar os meios de comando (pessoal, etc), para evitar uma perda total. 
 
c) carga-trator - embarcar a carga, se possível rebocada por seu trator; e 
 
d) armamento e munição - embarcar o armamento com a sua munição. 
 
13.7 ESCALONAMENTO 
 
13.7.1 As definições dos diferentes escalões (aéreos e terrestres) são feitas para cada 
unidade ou grupamento de unidades pelo seu comandante, observando o seguinte: 
 
a) missão a cumprir; e 
 
b) disponibilidades dos meios aéreos. 
 
13.7.2 ESCALÃO AÉREO - compreende todo o pessoal e material que, em princípio, será 
transportado por aeronaves. Uma tropa nem sempre pode ser transportada com todo seu 
material e pessoal, em virtude do peso e volume que apresentam em relação às 
disponibilidades em aviões e suas capacidades de carga. Em consequência, têm-se os 
Escalões Aéreos de Transporte onde distinguem-se três tipos: 
 
a) Escalão Muito Leve - ausência total de viaturas, podendo inclusive haver substituição 
de material e redução de pessoal devido à capacidade das aeronaves; 
 
b) Escalão Leve - compreende o armamento principal da Unidade, inclusive os acoplados 
em viaturas, para proporcionar maior mobilidade; 
 
c) Escalão Pesado - comporta todo o material e pessoal de uma tropa, que pode ser 
totalmente transportada pelo ar. Organiza-se em três escalões: 
 
- Escalão de Assalto ou 1º Escalão - são os elementos transportados na primeira 
expedição aérea, indispensável ao êxito da missão; 
 
- Escalão Imediato ou 2º Escalão - constitui a fração da tropa que reunir-se-á à primeira 
expedição aérea, seja pelo ar ou pela superfície, e que não é prontamente necessário ao 
escalão de assalto; 
 
- Escalão Recuado ou 3º Escalão - constitui a fração da tropa composta dos elementos 
essencialmente administrativos que, por força de suas funções, permanecem 
aquartelados e que não são considerados essenciais ao combate. 
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13.8 DOCUMENTOS AUXILIARES DO PLANEJAMENTO 
 
13.8.1 QUADRO DE DETALHES - é o documento confeccionado pelos Comandantes de 
Subunidades onde se esclarece pormenorizadamente ao Comando e ao Estado-Maior 
(EM) o seu efetivo em pessoal e material (armamento, viaturas, material de 
comunicações, etc), com seus pesos relacionados pelas seções. 
 
13.8.2 QUADRO-BASE - é o documento confeccionado pelo EM das Unidades, que 
engloba os quadros de detalhes de todas as subunidades. Tem como produto final o peso 
total em pessoal e material da unidade. 
  
13.8.3 GUIA BÁSICO DO PLANEJAMENTO - é um documento confeccionado pelo EM da 
OM em função do quadro-base, que permite calcular com presteza as necessidades em 
aviões para a Unidade e os escalões-tipo com suas cargas-tipo, de acordo com as 
características das aeronaves disponíveis, desde que sejam conhecidos os escalões 
aéreos e terrestres desta Unidade. 
 
a) De posse do quadro-base que engloba o quadro de detalhes, pode-se fazer o Guia 
Básico do Planejamento que, conforme a missão, a disponibilidade em aviões e o 
escalão-tipo, estabelecerá o efetivo do escalão aéreo e terrestre e a distribuição dos 
elementos pelos escalões de assalto, imediato e recuado. 
  
b) Pode acontecer que, pela grande disponibilidade aérea, a Unidade constitua somente 
um escalão aéreo. 
 
c) Acompanhando o Guia Básico do Planejamento, deve o EM de uma Unidade 
aerotransportável possuir um quadro auxiliar sobre a transportabilidade das viaturas 
orgânicas com suas dimensões em todas as aeronaves de carga. 
 
13.8.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AERONAVES - serve para repartir as aeronaves 
disponíveis pelas Unidades subordinadas. É confeccionado pelos EM das Unidades. 
 
13.8.5 QUADRO DE MOVIMENTO AÉREO - mostra a sequência do movimento aéreo 
das Unidades terrestres. Nele, o comandante indica a prioridade de movimento para os 
vários elementos sob seu comando. É confeccionado pelo EM das Unidades. 
 
13.8.6 QUADRO DE CARREGAMENTO DAS AERONAVES fornece o plano de 
carregamento de cada uma das aeronaves. É confeccionado pelo EM das Unidades. 
 
13.8.7 MANIFESTO DE VOO - é a relação de pessoal e material (fardos e pacotes) de 
cada aeronave. É confeccionado pelo Mestre de Transporte (MT). 
 
13.8.8 RELAÇÃO DE PASSAGEIROS - quando se tratar de aerotransporte sob a 
coordenação do CAN, será preenchida pelo responsável pelo posto do CAN. 
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ANEXO A - FATORES DE PLANEJAMENTO C-130 (HÉRCULES) 

1 DADOS IMPORTANTES 

1.1 O PMD em situações específicas pode ser, quando autorizado, de 175.000 lb. 

1.2 A capacidade de carga varia de acordo com a missão, quantidade de combustível, 
temperatura local, altitude e comprimento da pista. 

1.3 A autonomia de voo é de 7 horas para uma carga de 45.000 lb ou 12 horas e 30 
minutos com uma carga de 20.000 lb. 

1.4 Possui um sistema de ar condicionado e pressurização (bleed – air). 

1.5 O sistema de combustível é composto de 8 tanques (4 principais, 2 auxiliares e 2 
externos) com capacidade para 36.640 l. 

1.6 As garrafas de oxigênio têm a capacidade para fornecer 20 minutos para um tripulante 
durante a execução de tarefas na altitude de 25.000 pés. 

1.7 O sistema de lançamento de carga possui um equipamento chamado Bomb Rack. 

1.8 Possui uma pequena cozinha próxima à cabine, chamada de Galley, que é dotada de 
um aquecedor de líquidos, bules com controle de tempo, forno, depósito de água, pia e 
torneira de pressão. 

1.9 O para-brisa da cabine dos pilotos possui um sistema de aquecimento que faz com 
que, ao receber algum impacto, o vidro não se quebre.  

1.10 Os botes salva-vidas estão localizados nas asas, sendo dois em cada lado. Seus 
punhos de liberação estão localizados um na cabine e outro, como alternativa, na parte de 
trás da porta de salto. 

1.11 Possui 55 CGU, 34 MB-1, 14 MB-2 e 2 (duas) redes para realizar amarrações das 
cargas. 

1.12 As posições dos pallets (STA) no interior do C-130 são as seguintes: 

Pallet Nr Estações da parte 
anterior 

Estações da 
parte central 

Estações da parte 
posterior 

1 288 332 376 
2 378 422 466 
3 468 512 556 
4 558 602 646 
5 648 692 736 
6 759 803 847 

Fig B-1 posições dos pallets em cada estação da aeronave 
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1.13 Os pallets devem ser configurados observando-se os seguintes limites: 
 

POSIÇÃO DOS PALLETS (463 L) NO INTERIOR DO C-130 
 

 
 

POSIÇÃO PESO (lb) ALTURA (in) 
1 a 4 10.355 * 96 

5 8.500 96 
6 4.664 76 

 Obs:  
        - quando as cargas estiverem palletizadas e seguras 
por redes (HCU), não exceder o peso de 8.000 lb por pallet; 
 os pallets 3 e 4 devem ser configurados com 
dimensões máximas de 84 in (Comp), 98 in (largura) e 96 in 
(altura); e 
 para o pallet Nr 6 (rampa), não exceder 84 in (Comp), 
86 in(largura) e 76 in (altura). 

 
Fig B-2 limites dos Pallets 

 
 

1.14 Além de pallets, o C-130 Hércules pode transportar qualquer tipo de carga, viaturas, 
tratores, embarcações, pequenas aeronaves, etc, desde que não ultrapassem os limites 
máximos de carga estabelecidos pelo fabricante da aeronave. 
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ANEXO B - FATORES DE PLANEJAMENTO C – 105 A (AMAZONAS) 

1 DADOS IMPORTANTES 

1.1 CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO DE CARGA 

1.1.1 Possui cinquenta e sete metros cúbicos, o suficiente para acomodar até três 
veículos leves (jipes 1/4 ton – vidros rebatidos). Pode transportar 1.000 kg na rampa. A 
configuração para o transporte de pallets é executada com plataformas de 88 in (2,23 m) 
de largura. Entretanto, os comprimentos são variáveis de acordo com o tipo da plataforma 
e deve ser medido na linha central longitudinal das combinações do avião. As 
combinações são as seguintes: 10 (dez) pallets de 54 in (sendo dois na rampa), ou 5 
(cinco) pallets de 108 in (sendo um na rampa), ou 3 (três) pallets de 125 in mais um de 
108 in na rampa. A aeronave pode ser configurada para executar lançamento aéreo de 
cargas. 

1.2 CARGA ÚTIL: 9.250 kg. 

  Fig B-1 porta lateral esquerda    Fig B-2 compartimento de Carga 

  Fig B-3 abertura da porta rampa     Fig B-4 fechamento da rampa 
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Anexo C - TABELA DE COMPATIBILIDADE ENTRE PASSAGEIROS E CARGAS 
PERIGOSAS 
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ANEXO D - ETIQUETAS DE RISCO 
 

1 ETIQUETAS DE RISCO PRIMÁRIO 
 
 

 
Fig D-1 etiquetas de materiais explosivos 

 
 

 
Fig D-2 etiquetas de gases inflamáveis, gases não inflamáveis,  

não tóxicos e gases tóxicos 
 
 

 
Fig D-3 etiquetas de líquidos inflamáveis, sólidos  

inflamáveis e substâncias a combustão instantânea 
 
 

 
Fig D-4 etiquetas de materiais perigosos quando molhados,  

oxidantes e peróxido orgânico. 
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Fig D-5 etiquetas de substâncias tóxicas e infectantes 

 
 

 
Fig D-6 etiquetas de categorias de materiais radioativos 

 
 

 
Fig D-7 etiquetas de corrosivos, substâncias perigosas  

diversas e Diamante de Hommel 
 
 
2 ETIQUETAS DE RISCO SECUNDÁRIO 
 

 
Fig D-8 etiquetas quanto ao estado da  

matéria e  seu risco secundário 
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Fig D-9 etiquetas de informação sobre risco secundário 
 
 
 

3 IDENTIFICAÇÃO CONFORME DIAMANTE DE HOMMEL OU “DO PERIGO” 
 
3.1 RISCOS À SAÚDE (AZUL) 
 
4 - Substância letal. 
 
3 - Substância severamente perigosa. 
 
2 - Substância moderadamente perigosa. 
 
1 - Substância levemente perigosa. 
 
0 - Substância não perigosa ou de risco mínimo. 
 
3.2 RISCOS ESPECÍFICOS (BRANCO) 
 
OXY - Oxidante forte. 
 
ACID - Ácido Forte. 
 
ALK - Alcalino (base) forte. 
 
COR - Corrosivo. 
 
W - Não misture com água. 
 
3.3 INFLAMABILIDADE (VERMELHO) 
 
4 - Gases inflamáveis, líquidos muito voláteis (ponto de fulgor abaixo de 23ºC). 
 
3 - Substâncias que entram em ignição a temperatura ambiente (ponto de fulgor abaixo de 
38º C). 
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2 - Substâncias que entram em ignição quando aquecidas moderadamente (ponto de 
fulgor abaixo de 93ºC). 
 
1 - Substâncias que precisam ser aquecidas para entrar em ignição (ponto de fulgor 
acima de 93ºC). 
 
0 - Substâncias que não queimam. 
 
3.4 REATIVIDADE (AMARELO) 
 
4 - Pode explodir. 
 
3 - Pode explodir com choque mecânico ou calor. 
 
2 - Reação química violenta. 
 
1 - Instável se aquecido. 
 
0 - Estável. 
 
 
3.5 EXEMPLO DE PREENCHIMENTO: se estiverem contidos em um frasco Álcool Etílico 
(cujos números referentes a seus riscos são: Azul=0, Vermelho=3 e Amarelo=0) e 
Acetonitrila (Azul=2, Vermelho=3 e Amarelo=0), constata-se por meio desses números 
que a substância mais perigosa delas é a Acetonitrila e os números com os quais deve 
ser preenchido o Diamante são os referentes a essa, mesmo que esteja presente em 
menor quantidade no frasco. Como a Acetonitrila não possui riscos específicos, o 
Diamante deve ficar da seguinte forma: 
 
 

 
 

Fig D-10 diamante de risco 
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ANEXO E - QUADRO AUXILIAR PARA CARREGAMENTO 
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ANEXO F - RELAÇÃO DE PASSAGEIROS 
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ANEXO G - QUADRO DE DETALHES 
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ANEXO H – QUADRO-BASE 
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ANEXO I - GUIA BÁSICO DO PLANEJAMENTO 
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