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RESUMO 
 
 
 
 
 
O presente estudo visa abordar, explanar e exemplificar as possibilidades da Companhia 
de Preparação e Lançamento de Cargas, bem como apresentar também suas limitações 
diante de possível emprego em missões de apoio a áreas de difícil acesso, quando o 
modal rodoviário não reunir condições ideais para o suprimento de tropas e da 
população em caso de calamidade pública. O trabalho demonstrará como a companhia 
é constituída, seus meios pessoais e materiais e, sua importância estratégica para o 
Batalhão DOMPSA bem como para a Brigada de Infantaria Paraquedista. Serão 
ilustradas as capacidades de lançamento aéreo de suprimento nas aeronaves utilizadas 
atualmente pela Brigada Paraquedista, o preparo e a formação técnica profissional dos 
militares da Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas e as possíveis 
oportunidades de melhoria para melhor aproveitamento de emprego desta tropa. O 
trabalho tem como objetivo uma abordagem específica de uma tropa altamente 
especializada que está em constante adestramento e em contato direto com a Força 
Aérea Brasileira. Toda essa abordagem será contextualizada com a Função Combate 
Logística e sua importância diante de cada tipo de operação. 
 
 
Palavras chaves: Lançamento. Lançamento de cargas. Batalhão DOMPSA. Brigada de     
Infantaria Paraquedista. Suprimento. Logística. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This study aims to address, explain and exemplify the possibilities of the Cargo 
Preparation and Launching Company, as well as presenting its limitations in view of 
possible employment in support missions to areas of difficult access, when the road 
modal does not meet ideal conditions for the supply of troops and the population in the 
event of a public calamity. The work will demonstrate how the company is constituted, its 
personal and material resources and its strategic importance for the DOMPSA Battalion 
as well as for the Parachute Infantry Brigade. The air delivery capabilities of the aircraft 
currently used by the Parachutist Brigade will be illustrated, as well as the technical and 
professional training of the military personnel of the Cargo Preparation and Release 
Company and the possible opportunities for improvement to better use this troop's 
employment. The work aims at a specific approach of a highly specialized troop that is in 
constant training and in direct contact with the Brazilian Air Force. This whole approach 
will be contextualized with the Combat Logistics Function and its importance in relation to 
each type of operation. 

 

Key words: Launch. Cargo release. DOMPSA Battalion. Parachutist Infantry Brigade. 
Supply. Logistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No contexto de operações, pode-se afirmar que uma das principais funções que 

um Exército se destaca com superioridade sobre outro, é a função logística. Tropas 

podem permanecer mais ou menos tempo em combate devido à capacidade logística, 

de meios necessários e até organização de apoio ao primeiro escalão empregados em 

combate. Dentro da logística, destaca-se a função de suprimento, onde uma 

determinada fração em seus diversos escalões é apoiada por outra e desta maneira 

prosseguirá em suas missões. No Brasil, essa função é exercida pela Intendência em 

suas mais variadas formas de apoio logístico.  

Conforme FERRAZ (2018), Cabe à Companhia de preparação e lançamento de 

cargas do Batalhão DOMPSA, a responsabilidade do preparo técnico de cargas médias 

(até 1.000 kg) e pesadas (acima 1.000 kg), bem como seu acondicionamento e 

amarração nas aeronaves. Esta subunidade é composta por militares especializados, os 

quais mantêm o adestramento por meio de inúmeras operações aeroterrestre que 

ocorrem anualmente em todo o território nacional. Tais exercícios militares permitem o 

emprego dos meios orgânicos da companhia em uma situação de hipótese de 

emprego, na qual é simulado o ressuprimento em apoio a uma fração específica. 

Ainda segundo Plum (2017), o lançamento realizado por meio de paraquedas 

tem como objetivo reduzir a velocidade de queda de material frágil a alto impacto. 

Como exemplos de materiais em que se usa esse recurso, temos alguns alimentos, 

equipamentos de primeiros socorros e recipientes com água potável. Para tal feito, 

se faz necessária a preparação da carga (suprimento) e um meio adequado para 

redução da velocidade vertical, denominado paraquedas de carga. No caso de 

cargas cuja natureza não oferecer problema com relação ao choque contra o solo ou 

massa líquida, podem ser usados um ou mais paraquedas de extração (menores) 

como forma de aperfeiçoar a precisão do impacto da carga na zona de lançamento 

(lançamento em alta velocidade) 

O suprimento em condições normais é realizado por um EPS (estrada principal de 

suprimento) no modal rodoviário. Porém quando há uma impossibilidade deste modal, é 

necessário que haja meios especiais de suprimentos. É nesse contexto que entra o 

Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo Ar 

(BDOMPSA), mais especificamente a Companhia de Preparação e Lançamento de 
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Cargas, cuja a função vai ao encontro dos meios especiais de suprimento. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Conforme LADEIRA (2020), O Exército Brasileiro possui uma subunidade capaz 

de realizar a preparação e o lançamento aéreo de suprimentos de cargas leves (até 500 

lb de peso), médias (até 2200 lb de peso) e pesadas (acima de 2200 lb de peso). A 

Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas é orgânica do Batalhão de 

Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo Ar (BDOMPSA), e é 

também a única subunidade dentre todas as Forças Armadas da América Latina que 

realiza tais atividades. 

Este trabalho procura encontrar os seguintes questionamentos dentro desta 

temática: Quais as possibilidades desta Companhia? Qual a capacidade de montagem 

de cargas em seus devidos níveis de libragem? Qual a capacidade da Companhia de 

acordo com o tipo da aeronave a ser utilizada em determinada operação de apoio 

logístico? Existem possibilidades de aumento dessa capacidade tendo em vista ser a 

única subunidade do território brasileiro a realizar esse tipo de trabalho?  

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

Conforme BONFADINI (2018), O Exército Brasileiro, de acordo com o Decreto No 

93.188, de 2 de Agosto de 1986, tem, entre outras, a competência de colaboração, em 

casos de calamidades públicas, na assistência às populações atingidas e no 

restabelecimento da normalidade. Como já foi feito nas enchentes no interior de 

Pernambuco no ano de 2010, no desastre na Cidade de Mariana (MG) em 2015 e em 

diversas outras situações. Levando em conta a singularidade do B DOMPSA e de suas 

missões, esta Organização Militar pode ser muito útil em situações como essas, 

principalmente em locais de difícil acesso, por meio do provimento de suprimentos por 

via aérea em diversos tipos de terrenos e com a agilidade necessária para a situação. 
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1.1.2 Formulação do Problema  

 

 

          Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: quais as 

reais possibilidades de Companhia de Preparação e lançamento de Cargas?  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

Para melhor entendimento do que se procura compreender nesta pesquisa, 

apresenta-se os objetivos gerais e específicos que nortearão todo o escopo do trabalho 

visando destrinchar da melhor maneira, o entendimento da Companhia de Preparação e 

Lançamento de Cargas da Brigada Paraquedista. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

        

           Apresentar as possibilidades de meios e de pessoal da Companhia de 

Preparação e lançamento de Cargas em uma possível missão real de apoio a uma área 

de difícil acesso. 

 

 

 1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 

       Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do objetivo 

deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Identificar capacidade de materiais da CPLC bem como de futuros 

investimentos; 

b) Identificar capacidade de pessoal da CPLC; 

c) Apresentar as capacidades de preparação de cada tipo de cargas (horas gastas 

em cada fardo/ carga) a fim de identificar as possibilidades da Companhia numa 
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situação de apoio real; e, 

d) Identificar possíveis oportunidades de melhoria para o emprego da Companhia 

de Preparação e Lançamento de Cargas, com o intuito de otimizar o preparo e emprego 

desta tropa. 

 

 

1.3 Questões de Estudo ou Hipótese 

 

 

De acordo com o Objetivo Geral apresentado nessa pesquisa, pode-se 

responder as seguintes questões de Estudo: 

a) A Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas está apta a realizar 

qualquer tipo de missão para lançamento aéreo de suprimento? 

b) Os materiais utilizados pela Companhia são suficientes para a demanda 

esperada no caso de emprego em possíveis catástrofes?  

 

 

1.4 METODOLOGIA                  

             

   

Tomando por base a perspectiva de um oficial que já serviu na Companhia de 

Preparação e Lançamento de Cargas, o escopo deste trabalho analisará dentro da visão 

de militares experientes da área, por meio de entrevistas e estudos na revisão literária 

acerca do assunto a ser desenvolvido, para responder as perguntas citadas no subitem 

anterior. 

 

                                                                                                                                                       

1.4.1 Objeto formal de estudo  

 

 

O seguinte estudo será desenvolvido seguindo as revisões e consultas de 

estudos e trabalhos anteriores acerca do assunto em questão, bem como conceitos 

retirados dos diversos Manuais do EB, haja vista que na preparação de cargas, a 

maioria dos dados já são previamente limitados, tais como peso, tipos de materiais a 
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serem utilizados e as possíveis observações e sugestões serão abordadas em cima de 

variáveis como número de pessoal. 

 

 

1.4.2 Amostra  

 

 

Será realizado o levantamento de dados em entrevista com 02 (dois) militares da 

Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas, a situação geral da Companhia 

dos últimos 24 meses, com o intuito de aprofundar o conhecimento da situação atual da 

Companhia. 

Este processo tem como objetivo as seguintes características: A identificação 

dos entrevistados, evidenciando as experiências pessoais e tudo aquilo que 

testemunharam e participaram na prática no que tange a operacionalidade do 

suprimento aéreo, e o principal objetivo que é de apresentar a amostra da forma mais 

confiável e eficiente, trazendo maior credibilidade durante o processo da pesquisa. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa  

 

 

Quanto ao tipo de pesquisa, será de natureza básica, uma vez que serão 

colhidos dados de manuais e de trabalhos anteriores e observações serão 

desenvolvidas ao longo da busca desses dados. 

A forma de abordagem do problema seguirá uma linha quantitativa, pois os 

dados colhidos se limitarão há um curto período de tempo, que neste caso serão dos 

últimos 2 anos de trabalho da companhia a ser estudada. 

A pesquisa tem como fim exploratória, baseada em procedimentos bibliográficos 

e procedimentos documentais, conforme citado anteriormente. 

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  

 

  

Com a plataforma de busca do Exército Brasileiro (DSpace do COTER) é 
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possível que haja a procura por referências no desenvolvimento da pesquisa, pois 

também será coletado informações em trabalhos anteriores. 

No Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e suprimentos pelo Ar, 

haverá o acesso para todos os manuais que serão utilizados para a consulta de apoio, 

apresentação de dados relevantes e tabelas referentes aos limites e capacidades dos 

trabalhos de preparaçãp e lançamento de cargas.  

 

 

 1.4.5 Procedimentos Metodológicos  

 

 

Após a coleta de dados extraída de pesquisas e dos demais manuais acerca do 

assunto, serão realizadas entrevistas com militares da Companhia de Preparação e 

Lançamento de Cargas com o intuito de realizar algumas verificações como quais 

materiais disponíveis para a execução da preparação de fardos e cargas, quais os tipos 

de plataforma disponíveis para lançamento, qual o quantitativo atual de homens 

habilitados para realizar a montagem das cargas, entre outros dados que possam 

contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. 

Será coletado também, a periodicidade em que são adquiridos todos os 

materiais utilizados nos diversos trabalhos de montagem de carga, além da vida útil 

média desses materiais. 

Uma análise de como são formados os preparadores de carga, por meio de 

entrevistas para que se entenda todo o processo e verificar se o efetivo pode ser 

alterado caso haja uma necessidade real de apoio. 

 

 

 1.4.6 Instrumentos  

 

 

Com o objetivo do aumento do conhecimento técnico e teórico para a coleta de 

dados desta pesquisa, a utilização da experiência de militares selecionados e com 

bastante tempo na atividade, foram realizadas entrevistas exploratórias com os citados 

especialistas DOMPSA do BDOMPSA, na seguinte ordem cronológica de execução: 
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Nome  Justificativa 

LUCIANO LADEIRA DE 

CARVALHO 

Cmt da Cia de Preparação e Lançamento de 

Cargas do BDOMPSA nos anos de 2016 a 2019. 

HEBERT FERREIRA 

CONCEIÇÃO– 2º Sgt EB 

Fiscal de preparação de cargas da Cia de Preparação e 

Lançamento de Cargas do BDOMPSA 

QUADRO 1: Quadro de especialistas entrevistados  
Fonte: o autor 

 

 

1.4.7 Análise dos Dados  

 

 

A partir de uma Análise exploratória, o referido trabalho busca aprofundar, 

através de informações coletadas dos principais manuais do Batalhão DOMPSA e 

através de entrevistas com militares experientes na atividade e atualmente lotados na 

Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas, questionamentos no sentido de 

avaliar se há uma logística eficiente nos materiais utilizados em missões, se o número 

de militares é suficiente para o cumprimento de determinadas missões de apoio real, a 

capacidade de trabalho/hora da Companhia, tudo isso para apresentar as possibilidades 

operacionais da supracitada subunidade. 

Com o intuito de diversificar o ponto de vista de cada profissional dentro de suas 

funcionalidades, a idéia de trazer a opinião de um oficial cmt de SU e de um Sargento 

com larga experiência e conhecimento na área, serão fundamentais para a análise dos 

dados aos inúmeros esclarecimentos a serem levantados. 

 

                

1.5 JUSTIFICATIVA  
 
 

A importância desta pesquisa se insere na reflexão e sugestão de oportunidade 

de melhorias diretamente na capacidade de emprego da Companhia de Preparação e 

Lançamento de Cargas, onde em um cenário macro de combate, a função logística do 

Exército Brasileiro possa evoluir no que tange a processos especiais de suprimento. 

É notório que sem Logística eficiente, exércitos perdem batalhas com a perda de 

oportunidades de apoio de suprimento para as tropas empregadas em primeiro escalão 

no combate. A subunidade em questão no estudo merece a maior atenção tendo em 
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vista ser uma Companhia ímpar no território nacional, tornando-se altamente estratégica, 

possuindo um nível de prioridade ainda maior como forma de poder de persuasão para a 

Força terrestre e ainda Aérea do Brasil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Inicialmente, a pesquisa se norteará pela apresentação da estrutura de pessoal e 

material da Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas, tendo em vista a 

necessidade de se conhecer toda a sua composição e sua organização de trabalho afim 

de que possa cumprir as missões. 

Logo após, será exemplificada as principais missões da Companhia e a forma 

como ela contribui na atividade Aeroterrestre do Exército Brasileiro, trabalhando em 

conjunto com a Força Aérea Brasileira e os diversos órgãos envolvidos em atividades de 

transporte aéreo no País. 

Por fim, analisar-se-á, por meio de entrevistas com militares experientes nas 

diversas funções dentro da Companhaia em questão, para que se possa entender as 

possibilidades e limitações desta subunidade ímpar no Exército Brasileiro. 

 

 

2.1 A CPLC 

 

 

O BDOMPSA é constituído, além do seu Comando, Estado- Maior (EM) e Centro 

de Operações de Suprimento Aeroterrestre, por quatro subunidades: A Companhia de 

Comando e Apoio, a Companhia de Dobragem de Paraquedas, a Companhia de 

Suprimento e Manutenção do Material Aeroterrestre e a Companhia de Preparação e 

Lançamento de Carga. 

Todas essas Subunidades trabalham de forma sinérgica, cada uma em sua área 

específica da atividade aeroterrestre que vão de responsabilidades desde a inspeção 

para o recebimento dos paraquedas adquiridos pelo escalão superior, passando pelo 

apoio, preparação e lançamento de fardos, pacotes e cargas, até a dobragem de 

paraquedas, onde os futuros DOMPSAS e auxiliares de DOMPSA são formados, ou 

seja, o próprio Batalhão DOMPSA apoia a formação. 

A CPLC por sua vez, é responsável pelo controle, pedido de aquisição e toda a 

utilização de materiais para preparação e lançamento de cargas, bem como a 

operacionalização dessa atividade, trabalha em conjunto com a Força Aérea nos mais 

diversos adestramentos, estando sempre em condições de um possível emprego real. A 

seguir, observa-se a organização do BDOMPSA. 
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Figura 1 – Organização do BDOMPSA  
Fonte: Manual do Batalhão DOMPSA 
 



20 
 

 

O BDOMPSA é a Organização Militar do Exército que tem a missão de apoiar 

a Brigada de Infantaria Pára-quedista, podendo também apoiar a Marinha do Brasil e 

a Força Aérea Brasileira, quando for solicitado, realizando a preparação, o 

transporte e lançamento aéreo de cargas, seja em situação de adestramento ou 

em operação real (B DOMPSA, 2016). 

  Para o cumprimento das suas missões o B DOMPSA é constituído por quatro 

companhias sendo três operacionais (a Companhia de Suprimento e Manutenção do 

Material Aeroterrestre, a Companhia de Dobragem de Paraquedas e a Companhia 

de Preparação e Lançamento de Cargas) e uma administrativa (Companhia de 

Comando e Serviço) (B DOMPSA, 2016). 

A Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas prepara e paletiza 

as cargas médias e pesadas para fins de adestramento e suprimento pelo 

ar em apoio à Brigada Infanta Paraquedista (B DOMPSA, 2016). 

Ela planeja e executa a paletização dos diversos tipos de suprimentos (em 

todas as classes), principalmente combustível, munições, rações, viaturas, 

canhões e materiais de comunicação imprescindíveis para o cumprimento 

das missões da Brigada de Infantaria Pára-quedista em situações de 

combate (B DOMPSA, 2016). 

Conforme MENDONÇA (2020), A Lei Complementar nº 7, de 09 de junho de 

1999, trata sobre as possibilidades e condições das atribuições subsidiárias a utilização 

das forças Armadas Brasileira (BRASIL, 1999). As unidades militares das Forças 

Armadas, presentes em todas as regiões do País, relacionam-se com as comunidades 

nas quais se integram. Os militares participam da vida da população, quer pelo 

envolvimento em eventos comunitários, por meio de ações cívico-sociais, quer por 

campanhas de saúde pública e apoio em casos de calamidade. Também 

prestam serviços nas atividades relativas à fiscalização de produtos 

controlados, salvaguarda da vida humana, segurança da navegação, 

controle do espaço aéreo e atividades de busca e salvamento. 

 Segundo seu Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, 

cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma 

determinada pelo Presidente da República. 

Periodicamente, realiza suprimento pelo Ar para os Pelotões de Fronteira de  

Selva, em apoio ao Comando Militar da Amazônia, nos casos em que o 

suprimento não poder ser feito por vias normais em conseqüência do difícil 
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acesso naquela região. Também apóia os exercícios de adestramento da 

Força Aérea Brasileira em lançamentos de fardos e cargas leves e médias 

(B DOMPSA, 2016). 

Conforme MENDONÇA (2020), Neste contexto, o B DOMPSA poderá utilizar as 

suas capacidades como meio alternativo de suprimento, realizando o lançamento aéreo 

de cargas, cooperando com os Órgãos de Defesa Civil, para apoiar as populações 

isoladas por catástrofes naturais ou em situação de calamidade pública, principalmente 

nos casos onde existir a restrição do suprimento através dos meios de transporte 

terrestres e hidroviários. 

É nesse contexto que está inserida a Companhia de Preparação e Lançamento de 

Cargas, composta por: Comando, Seção de Comando, Seção de Produção 

Aeroterrestre e 03 Pelotões de Preparação e Lançamento de Cargas. 

A Companhia tem como missão:  

a) Receber, armazenar, preparar e montar os suprimentos em fardos leves, cargas 

médias e cargas pesadas, para a atividade de Lançamento Aéreo de 

Suprimento. 

b) Preparar cargas para o Aerotransporte. 

c) Desdobrar e operar um Terminal de Carga Aérea (TECA). 

d) Realizar o lançamento de fardos leves, cargas médias e cargas pesadas. 

e) Conduzir estudos técnicos para suprir quaisquer demandas de lançamento de 

materiais. 

f) Integrar, com pessoal e material, até três Destacamentos DOMPSA. 

 

 

2.2 POSSIBILIDADES DA CPLC 

 

 

Conforme BONFADINI (2018), O Exército Brasileiro, representado pelo B 

DOMPSA, tem a possibilidade de auxiliar não só às tropas militares como as populações 

isoladas em situações de emergência, com a utilização do Processo Especial de 

Suprimento por via aérea. Com essa nova capacidade, o B DOMPSA pode a qualquer 

momento ser acionado, logo é interessante deixar sempre um pelotão em pronto 

emprego, apto a preparar cargas e a realizar seu embarque e carregamento o mais 

rápido possível. Por isso é de suma importância que haja um pelotão sempre adestrado 
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e preparado para realizar lançamentos e preparação das cargas em situações de 

emergência, no menor tempo possível. 

Conforme SAMPAIO (2018), Dentro do escopo da atividade DOMPSA, para a 

execução do apoio logístico aeroterrestre, há uma série de processos que iniciam com o 

recebimento do material a ser distribuído, até a reversão após o emprego, com 

procedimentos, técnicas e ações bem coordenadas, que exigem profissionais 

especializados tanto para o planejamento quanto para a execução e fiscalização em 

todas as fases. A partir desse pressuposto, o EB possui cursos de capacitação com a 

finalidade de formar estes profissionais, sendo os oficiais e sargentos sob 

responsabilidade do CIPqdt GPB, e os cabos e soldados, sob responsabilidade do 

próprio BDOMPSA, através do curso de Auxiliar de DOMPSA. Cabe ressaltar que 

ambos são exclusivos para militares oriundos do Serviço de Intendência. 

 

 

2.2.1 AERONAVES UTILIZADAS NO LANÇAMENTO DE CARGAS 

 

 

A seguir, se dará a apresentação das Aeronaves utilizadas pela Companhia de 

Preparação e Lançamento de Cargas na atividade fim desta subunidade, em apoio 

conjunto com a Força Aérea nos mais variados exercícios de adestramento da Brigada 

de Infantaria Paraquedista. 

 

 

2.2.1.1 AERONAVE HÉRCULES C-130 

 

 

 A Força Aérea Brasileira recebeu seus primeiros três C-130 em 1964. A aeronave 

Hércules é uma das mais versáteis em relação a operações militares. Alguns anos mais 

tarde, se juntaram a FAB, mais cinco aeronaves, isso em 1968. Estas aeronaves 

equiparam o 1º/1º Grupo de Transporte. Em 1969, foram recebidos mais três SC-130 

para missões busca e salvamento (SAR) e para equipar o 1º/6º Grupo de Aviação e, a 

partir de 1988, para o 1º/1º Grupo de Transporte. 

Nove anos mais tarde, foram recebidos mais três C-130H e dois KC-130H ( a 

versão de reabastecimento em voo) para reforço nas missões da Força Aérea Brasileira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Busca_e_salvamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA/1%C2%BA_Grupo_de_Transporte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reabastecimento_a%C3%A9reo
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Essas aeronaves, modernizadas para a época, foram adquiridas e entregues ao 2º/1º 

Grupo de Transporte de Tropa e hoje são operadas pelo 1º/1º Grupo de Transporte. 

Em 1987, foram compradas mais três C-130H. Finalmente em 2001, foram 

compradas mais 10 aeronaves C-130H da Itália, tendo em vista a grande necessidade 

de uso nas mais diversas missões, inclusive para o lançamento de cargas pesadas. 

Estas últimas estão passando por um amplo e rigoroso processo de modernização, 

estão recebendo, ao longo dos anos, o  cockpit digital e um sistema de autodefesa 

com chaffs e flares. Essa modernização permitirá o emprego operacional destas 

aeronaves inclusive em zonas de combate, o que aumenta ainda mais a 

operacionalidade da Força Aérea Brasileira, e pode permitir aproximações bem próxima 

da linha de frente ou com ameaça aérea inimiga. 

Em toda sua história, a FAB fez a aquisição de  29 aeronaves C-130. Das 29, 

apenas 23 são operacionais. São missões do C-130 na FAB: transporte de carga em 

conjunto com a Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro, transporte de 

tropas, apoio as missões do programa antártico brasileiro, lançamento de pára-quedistas 

em apoio também ao Exército Brasileiro, reabastecimento em vôo, combate à incêndio 

nos mais diversos tipos de ambiente, em voo com 12,800 mil litros de água e busca e 

salvamento. Nos próximos anos, o C-130 estarão sendo substituídos por 28 unidades da 

nova aeronave cargueira militar brasileira, o Embraer KC-390, mais rápido, mais 

moderno e com maior capacidade de carga, aumentando assim a capacidade de 

lançamento de cargas da Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas. 

Nos últimos anos, a aeronave C-130 foi uma das mais utilizadas pelo Exército 

Brasileiro nos exercícios de lançamento de cargas, tendo em vista o excelente 

desempenho deste cargueiro médio, utilizado pela maioria dos exércitos das principais 

potências mundiais, por sua grande capacidade de peso, volume, e por sua versatilidade 

em missões operacionais, esta aeronave tem se tornado componente essencial na 

conjuntura da defesa. 

A seguir, pode-se observar as principais configurações do C-130 utilizadas nos 

principais exércitos Europeus, o que por si só, já demonstra a mais notável importância 

de um cargueiro médio que tem se mostrado ano após ano a operacionalidade para 

missões, sejam ela de adestramento, lançamento de cargas, lançamento de 

paraquedista, aerotransporte de pessoal e material, resgate em localidades de difícil 

acesso, entre outras capacidades operativas. 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=2%C2%BA/1%C2%BA_Grupo_de_Transporte_de_Tropa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=2%C2%BA/1%C2%BA_Grupo_de_Transporte_de_Tropa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_ant%C3%A1rtico_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer
https://pt.wikipedia.org/wiki/KC-390
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Figura 2 – Modelos de aeronaves c-130  
Fonte: wikipédia 
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2.2.1.2 AIR BUS CASA C-295 

 

 

O Airbus Casa C-295, é uma aeronave de uso versátil, com bimotor turbohélice, 

adquirida também pela Força Aérea Brasileira, desenvolvido para o transporte tático 

militar pela Construcciones Aeronáuticas S.A. – Casa, parte da velha EADS, agora 

também Airbus. 

Desenvolvido e baseado no modelo a partir da aeronave de transporte civil CASA 

CN-235, bastante utilizada na Europa, com fuselagem alongada, carga útil 50% maior e 

novos propulsores PW127G. O primeiro pedido foi da Força Aérea da Espanha. 

A aeronave é muito usada em missões militares pelo seu alto poder operacional, 

por diversas forças aéreas ao redor do mundo. Compete nas mais diversas capacidades 

de ações de poderios militares, normalmente com o Alenia C-27J Spartan. Tem sido 

atualmente proposto como aeronave de patrulha moderna marítima, conhecido 

por Persuader, dentro de suas ilimitadas capacidades com o sistema de missão Casa 

Fits (Fully Integrated Tactical System). 

Selecionada no Brasil e em todo mundo, na concorrência do programa CL-X, visa 

garantir a Força Aérea Brasileira de um transporte médio que substituísse os De 

Havilland Canada DHC-5, conhecida popularmente como Buffalo (C-115) no apoio 

ao Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e ao Projeto Calha Norte, e que em toda  

a região Norte do Brasil, auxilia populações, e em missões de apoios em queimadas, 

transporte de suprimentos, medicamentos, nas mais diversas zonas remotas 

da Amazônia. 

A opção das Foorças Armadas, pautou-se pelo custo unitário e operacional mais 

baixo, sendo vantajoso em relação a outras aeronaves de sua categoria, principalmente 

como uma aeronave militar, como o C-27. Baseado numa visão ampla de logística civil, 

sempre foi uma aeronave de transporte logístico mais eficiente, mas não possui as 

mesmas capacidades do C-27, projetado desde o início como transporte militar, para 

atuar próximo à linha de frente. 

A Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas utiliza também essa 

aeronave nas suas missões de aestramento e apoio a Força Aérea Brasileira, aeronave 

essa mais moderna que o c-130, mas que suas capacidades são mais restritas, até 

mesmo pelo seu porte menor em relação ao Hércules.O C-295 torna-se uma Aeronave 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Construcciones_Aeron%C3%A1uticas_S.A.
https://pt.wikipedia.org/wiki/EADS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Airbus
https://pt.wikipedia.org/wiki/CASA_CN-235
https://pt.wikipedia.org/wiki/CASA_CN-235
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_da_Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alenia_C-27J_Spartan
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Canada_DHC-5_Buffalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Canada_DHC-5_Buffalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_da_Amaz%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Calha_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
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tão versátil, que pode ser utilizado para as mais diversificadas missões: transporte tático 

e logístico, lançamento de pára-quedistas, cargas ou evacuação médica. 

Foi batizada pela Força Aérea Brasileira como ‘C-105 Amazonas’ e abaixo, pode 

se conhecer um pouco mais sobre a capacidade dessa aeronave com alto poder 

operacional para as tropas aerotransportadas. 

 

Descrições gerais da Aeronave C-295 

Tripulação 2 

Capacidade 70 soldados,  
44 paraquedistas,  
24 macas,  
5x paletes de 2,24 m x 2,74 m; ou,  
3x veículos leves 

Carga total 9 250 kg (20 400 lb) 

Comprimento 24,50 m (80 ft) 

Envergadura 25,81 m (85 ft) 

Altura 8,60 m (28 ft) 

Área alar 59 m² (635 ft²) 

Peso de decolagem 23 200 kg (51 100 lb) 

Motorização 

Número de motores 2x 

Tipo do motor Turboélice 

Fabricante/modelo Pratt & Whitney Canada PW127G 

Potência por motor 1 972 hp (1 470 kW) 

Descrição do propulsor/hélice Hélices de seis pás modelo Hamilton 
Standard 586-F 

Performance 

Velocidade máxima 576 km/h (358 mph) 

Velocidade de cruzeiro (km/h) 480 km/h (298 mph) 

Velocidade total em Nó 311 kn (576 km/h) 

Alcance 5 400 km (3 360 mi) 

Alcance bélico 4 600 km (2 860 mi) 

Tecto de serviço 9 100 m (29 900 ft) 

Pista máx. decolagem (MTOW) 670 m (2 200 ft) 
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Distância para aterrissagem 320 m (1 050 ft) 

 Fonte: defesanet.com.br 

 

 

 

Figura 3 - C-105A 2800, 1º/9º Grupo de Aviação. 
Fonte: defesanet.com.br 

 

 

Figura 4 - C-105A 2808, 1º/15º Grupo de Aviação. 
Fonte:defesanet.com.br

 
Figura 5 - SC-105A 2810, 2º/10º Grupo de Aviação. 
Fonte: defesanet.com.br 
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Figura 6 - SC-105A 6548, 2º/10º Grupo de Aviação. 
Fonte: defesanet.com.br 

 

 

 

Figura 7 - C-105. 
 Fonte: defesanet.com.br 
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  2.2.1.3 EMBRAER KC-390 

  

 O Embraer KC-390 Millennium  é uma aeronave de transporte tático/logístico 

e reabastecimento em voo, desenvolvido, desenhado e fabricado pela brasileira Embraer 

Defesa e Segurança, subsidiária do grupo brasileiro Embraer. Sua concretização de 

projeto, fabricação e desenvolvimento e até o início de produção era Embraer KC-

390. Em novembro de 2019, recebeu da Embraer a nova nomeação de Embraer C-390 

Millennium.  

A aeronave apresenta um inovador padrão para o transporte militar médio, 

buscando alcançar os requisitos operacionais da Força Aérea Brasileira, em substituição 

ao C-130 Hercules. O custeio de desenvolvimento para o projeto do KC-390 girou em 

torno de R$ 2 bilhões de reais entre os anos de 2015 a 2019.  

Quanto ao lançamento de cargas, atualmente, o KC-390 já é utilizado pela 

Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas, porém, pela falta de materiais da 

Companhia, a capacidade de lançamento se manteve a mesma, devido a fatores de 

investimento por parte das Forças Armadas que será objeto de estudo desta pesquisa. 

A fabricante responsável pelo projeto pretende ainda alçá-lo como substituto para 

as demais Forças Aéreas que possuem em sua frota essa classe de cargueiro militar. É 

também a maior aeronave produzida na América Latina, o que transforma a história da 

aviação brasileira em patamares mais elevados. 

 

Descrições gerais da Aeronave KC-390 

Dimensões externas 

Envergadura 35,05 m 

Comprimento 35,20 m 

Altura 11,84 m 

Dimensões internas do compartimento de carga 

Comprimento máximo 18,54 m 

Altura máxima 3,20 m 

Largura máxima 3.45 m 

Pesos e capacidades 

Vazio 51 000 kg (112 000 lb) 

Máximo de decolagem (MTOW) 67 000 kg (148 000 lb) (missões táticas) 

74 400 kg (164 000 lb) (normal) 

81 000 kg (179 000 lb) (transporte 

logístico) 

Carga útil máxima 26 000 kg (57 300 lb) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reabastecimento_a%C3%A9reo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_Defesa_e_Seguran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_Defesa_e_Seguran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/C-130_Hercules
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_a%C3%A9rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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Combustível nas asas 23 200 litros (6 130 galões) 

Tripulação 3 (um piloto, um co-piloto e um 

engenheiro de voo); 

80 soldados equipados; ou,  

64 paraquedistas (configuração típica) 

Desempenho 

Velocidade máxima 0,8 Ma (988 km/h) 

Velocidade máxima de cruzeiro 470 kn (870 km/h) 

Alcance com carga útil máxima 1 520 m.n. (2 820 km) 

Alcance de traslado 3 310 m.n. (6 130 km) 

Transferência de combustível 2 495 km (raio de missão REVO) 

Altitude máxima da operação 36 000 ft (11 000 m) 

Distância de decolagem 1 100 m (missões táticas);  

1 300 m (normal); e,  

1 630 m (transporte logístico) 

Estrutura 

Fator de carga 3,0 g (missões táticas em pista 

semipreparada);  

2,5 g (normal); e,  

2,25 g (transporte logístico) 

Pressurização 7,6 psi (52 400 Pa) 

Propulsão 

Dois Turbofans Pratt & Whitney IAE V2500-E5 - 31 330 lbf (139 400 N) de empuxo 

cada. 

Sistemas e equipamentos 

Sistema de emergência de geração elétrica, fabricado pela Safran Hispano-Suiza 

RWR / chaff & flare (sistemas de autodefesa) 

DIRCM - Directional Infrared Countermeasures (sistemas de autodefesa) 

Sistema de reabastecimento em voo 

Sistema HUD duplo 

Iluminação da cabina compatível com sistemas de visão noturna 

Sistema de cálculo preciso do ponto de lançamento de carga EEPGS – Emergency 

Electric Power Generator System (Sistema de emergência de geração de energia 

elétrica) do tipo RAT (turbina eólica de emergência) 

 Fonte: defesanet.com.br 
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2.3 LIMITAÇÕES DA CPLC 

 

 

    Um dos aspectos a se considerar, são as capacidades das aeronaves utilizadas 

pelo Batalhão DOMPSA até a homologação do KC-390, a nova aeronave cargueira 

desenvolvida pela brasileira EMBRAER. Até então, a capacidade máxima de lançamento 

da CPLC era na aeronave C-130 Hércules, com 42.000 Libras de peso máximo com a 

plataforma modular tipo V, porém, no Brasil, não há registros de testes dessa 

capacidade, nem mesmo próxima de 42.000 libras, isso pela limitação de materiais na 

montagem dessas cargas ultra pesadas, tampouco uma logística eficiente no sentido de 

transportar a carga dessa grandeza até a aeronave, pesá-las, e a aquisição de inúmeros 

materiais para o preparo dessa logística. 

Há de se lembrar que a Companhia de Preparação e lançamento de Cargas, é a 

única Companhia que realiza esse tipo de trabalho e os investimentos destinados a uma 

única subunidade no contexto do Exército Brasileiro não podem sair da realidade 

financeira orçamentária da união, portanto, o Batalhão se limita a lançar cargas pesadas 

praticamente com a capacidade mínima exigida pela plataforma modular tipo V. a 

ausência de viaturas de grande porte, empilhadeiras com capacidades maiores do que 

as já utilizadas atualmente, conectores e adaptações para plataformas modulares de 32 

Ft entre outros fatores, impedem o lançamento de cargas muito pesadas. 

Outro fator importante quanto a capacidade da Subunidade em questão é quanto 

ao efetivo empregado nesse tipo de atividade, atualmente a CPLC conta com menos de 

50 militares, tendo em vista o QCP do Batalhão DOMPSA ser muito reduzido. O próprio 

Batalhão conta com cerca de 300 militares, entre outros fatores, pelo alto custo de mão 

de obra especializada. 

 

 

2.3.1 FALTA DE MATERIAIS PARA LANÇAMENTOS PESADOS 

 

 

 A falta de materiais específicos para se usarem em cargas pesadas, limita os 

lançamentos, a ausência de alguns elos de conexões, peças que fazem a ligação da 

carga com os paraquedas, de maior resistência para a preparação da carga, impede que 

tenhamos cargas acima de 20 mil libras, por exemplo. 
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Em sua entrevista para essa pesquisa, o capitão Ladeira pontua de forma clara, 

que as maiores dificuldades são relativas a materiais. Os trabalhos de preparação e 

lançamento de cargas exigem muitos materiais específicos, de alto custo e de difícil 

aquisição, pois grande parte desses materiais são importados, necessitando de 

licitações internacionais para a compra. Quando falo dessa dificuldade de materiais, 

quero fazer referência não somente aos materiais usados na montagem das cargas e 

preparação destas para o lançamento, mas também aos equipamentos necessários para 

o transporte da carga até o aeródromo, embarque destas no avião e recolhimento da 

carga lançada na Zona de Lançamento. 

Pelo fato do avião ser um meio nobre de transporte e de alto custo, também cito a 

disponibilidade de aeronaves e horas de voô como uma dificuldade para o lançamento 

de cargas. 

  Na montagem das cargas para lançamento aéreo de suprimento, devem ser 

respeitados a resitência e durabilidade de cada material, por isso, pequenas peças, 

podem impedir o lançamento afim de que possam ser evitados acidentes durante a 

atividade. 

  

 

2.3.2 FALTA DE LOGÍSTICA PARA PREPARAÇÃO DA CARGA 

 

 

Para que se possa preparar cargas de alta pesagem, é necessário o uso de 

maquinário e viaturas condizentes com o peso das cargas. O transporte das cargas até 

o aeródromo precisa ser feito com viaturas de grandes capacidades de tonelagem e 

mais uma vez, esbarra-se em alto custo de investimentos. 

Uma Viatura muito utilizada para esses trabalhos no exército norte americano é o K 

loader, sua capacidade é em média de 25.000 libras, mas o valor elevado de mercado, 

impossibilita a compra para se usar um equipamento como esse na companhia. 

A aquisição de uma balança para altas cargas seria necessária também, tendo em 

vista que hoje não há como pesar as cargas preparadas na CPLC por causa da falta de 

uma balança. 
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2.3.3 DEMORA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NO EXTERIOR 

 

 

 A demora para se licitar materiais dos Estados Unidos também é um fator 

preocupante dentro da logística de aquisições de materiais para a Companhia de 

Preparação e lançamento de Cargas do BDOMPSA, tendo em vista que um processo de 

aquisição pode demorar de 02 a 03 anos, a depender de créditos e de toda a 

orçamentação financeira para arcar com as custas dos materiais, isso dificulta na 

diagonal de suprimento da Subunidade, pois a grande maioria dos componentes da 

montagem da carga são materiais de fora do Brasil. 

 

 

2.3.4 BAIXO EFETIVO DE MILITARES ESPECIALIZADOS 

 

 

 A falta de um efetivo condizente com a atividade também é um fator prejudicial no 

andamento das funções da companhia, tendo em vista que os grandes exercícios de 

adestramento para o lançamento de carga exigem um efetivo maior do que a companhia 

possui. Algumas operações chegam a ter 16 lançamentos por dia e para cada 

lançamento se faz necessário  o efetivo de 02 especialistas dompsa o que demandaria 

no mínimo essa mesma quantidade de 16 neste tipo de operação. 

 O Batalhão DOMPSA possui um quadro de pessoal menor que a maioria dos 

batalhões do exército e com isso, todas as subunidades já saem prejudicadas, uma vez 

que a companhia de dobragem acaba sendo a alta prioridade do batalhão em questão 

de efetivo. Isso faz com que a CPLC possua aproximadamente entre 5 a 7 especialistas 

DOMPSA. 

 O mesmo se observa no efetivo de cabos e soldados da companhia, a presença 

de auxiliares de dompsa é menor se compararmos com outras subunidades, 

principalmente pelo fato do efetivo geral do Batalhão ser reduzido. 

 Conforme o Capitão Ladeira em sua entrevista, ele avalia que a preparação dos 

militares que trabalham na CPLC é muito bem feita e os profissionais que executam as 

atividades de preparação e lançamento de cargas possuem grande conhecimento 

técnico e profissional, estando dessa forma bem preparados. Com relação ao efetivo, 

acredito que poderia ser maior, uma vez que em exercícios de Lançamento Aéreo de 

Suprimento são empregados muitos especialistas, e normalmente é necessário o apoio 
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de outros militares do BDOMPSA que não fazem parte da CPLC. 

 O Sgt Hebert, experiente na atividade da Companhia, compartilha da mesma 

opinião sobre o assunto, e diz que sobre o preparo o maior problema é a falta de meios 

aéreos com horas de vôo disponíveis para o adestramento da cia principalmente para o 

desenvolvimento de novos testes, novos manuais e novas doutrinas.  

Também existe a necessidade de mais especialistas Dompsa na Cia e mais 

pessoal do efetivo variável, porém este problema é um problema recorrente em todo o 

Batalhão pois o efetivo é de cerca de 400 militares para cumprirem diversas missões do 

Batalhão e missões em apoio a Bda Inf Pqdt e COPESP. 

 

 

2.3.5 O ALTO CUSTO DE HORAS DE VÔO DAS AERONAVES MILITARES 

 

 

  O alto custo para uso de horas de vôos das aeronaves militares sempre foi um 

desafio, em qualquer atividade aeroterrestre no Brasil, principalmente quando 

enfrentamos anos difíceis na nossa economia. Com a falta de recursos para as forças 

armadas, os custeios de maiores valores são prejudicados, o que atrapalham os 

trabalhos de adestramento da Brigada de Infantaria Paraquedista. 

 A questão de utilizarmos ainda muitas aeronaves antigas, faz com que o custo de 

combustível seja alto, mesmo com a nova aeronave KC-390, a grande maioria de vôos 

para a brigada, ainda continua sendo do Hércules (C-130) principalmente para 

adestramentos de lançamento de cargas. 

 Outro fator é que em todas as atividades de adestramento aeroterrestres, as 

aeronaves sobrevoam a baixas altitudes, o que causa um maior gasto de combustível e 

faz com que a atividade seja realmente custosa. O alto investimento sempre estará 

alinhado com as atividades da Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas. 
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3 ANÁLISE E RESULTADOS        

 

 

Segundo os dados colhidos nas entrevistas realizadas e tomando por base 

toda a experiência e conhecimentos adquiridos dentro da Companhia de Preparação 

e Lançamentos de Cargas, fica claro o entendimento de que há muitos fatores que 

limitam as capacidades dos trabalhos de lançamentos. 

Isso não significa que a Companhia não se encontra em condições operativas 

prejudiciais, uma vez que em todos os pedidos de cooperação e integração com 

outras forças e até mesmo com outros órgãos, são atendidos a contento quando se 

tem apoio de material da Força Aérea Brasileira. 

A grande questão é que pode se verificar que a carga de trabalho em 

lançamentos de Carga está alta atualmente, tendo em vista a falta de efetivo 

especializado e a alta demanda de apoio a operações seja de treinamento de 

pilotos, adestramentos do Batalhão, missões do dia a dia e obrigações militares que 

os integrantes desempenham diariamente no ofício de suas funções. 

Outro fator a ser observado, é sobre a necessidade de um apoio em conjunto 

de outras unidades que possuam especialistas dompsas, conforme lembrado pelo 

Capitão ladeira em sua entrevista, gostaria de destacar que para o aumento da 

capacidade operativa de Lançamento Aéreo de Suprimento da CPLC, principalmente 

no que diz respeito a elevação dos pesos e volumes das cargas a serem lançadas, é 

necessário um esforço conjunto e coordenado, com a aquisição de todos os 

materiais e equipamentos necessários, assim como expansão do espaço físico da 

Companhia, não sendo suficiente apenas a aquisição de parte dos materiais e 

equipamentos.  

A disponibilização de intercâmbios entre os militares do BDOMPSA com as 

forças armadas das nações amigas que estão acostumadas a lançarem cargas mais 

pesadas também seria uma interessante forma de capacitação dos especialistas da 

CPLC. 

 Quanto as entrevistas, a principal dificuldade encontrada pelos militares, 

foram a falta de materiais disponíveis para lançamento de cargas de capacidades 

maiores que 10.000 libras, além disso, toda a falta de uma infra estrutura logística 

para a preparação dessas cargas, tendo em vista que a Companhia não possui 

viatura loader adequada para o carregamento e transporte para o aeródromo, uma 
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balança de alta capacidade para a pesagem de cargas deste vulto, empilhadeiras de 

maior porte para transporte dentro da própia companhia. 

 Os militares entrevistados afirmaram, também sobre a falta do efetivo para a 

realização dos trabalhos, tendo em vista que a demanda nos adestramentos, exigem 

sempre o apoio de DOMPSAS de fora da Companhia para desenvolver os trabalhos 

práticos da atividade fim, tendo em vista o escasso quadro de pessoal da 

Companhia e, consequentemente, do Batalhão DOMPSA.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

A eficiência da operacionalidade da companhia de preparação e Lançamento de 

Cargas em áreas de difícil acesso está relacionada a capacidade de reposição de 

materiais que em sua maioria das vezes fica difícil a aquisição em curto prazo, podendo 

comprometer seu estoque levando-se em consideração que numa missão real, muitas 

das vezes não será possível reaproveitar com tempestividade os pacotes de cargas e 

nem os materiais relacionados a cargas pesadas para apoiar essas áreas. 

Torna-se evidente, que os profissionais que atuam nesta subunidade estão aptos 

e em condições de prestar todo o conhecimento técnico, o apoio nos trabalhos, na 

supervisão e confecção da preparação de cargas, bem como seu lançamento nas 

diversas Aeronaves da Força Aérea Brasileira utilizadas para esse fim. A grande 

questão do pessoal envolvido na atividade é o baixo efetivo do Batalhão DOMPSA, e 

para isso seriam necessários mais estudos para se analisar a possibilidade de aumento 

do quadro de pessoal desta Organização Militar, tendo em vista a importância 

operacional da logística que esta Unidade traz para o Exército Brasileiro e para ações 

conjuntas que podem favorecer possíveis missões de apoio a áreas de difícil acesso em 

caso de catástrofes ou qualquer outra necessidade. 

Quanto ao processo de aquisição de materiais importados, torna-se importante a 

celeridade nos processos licitatórios internacionais, para que a diagonal de suprimento 

dos materiais da CPLC sejam atendidos de maneira tempestiva e não afete a 

operacionalidade do Batalhão, uma vez que atualmente leva mais de 02 anos para que 

qualquer material que seja adquirido do exterior, chegue até o Batalhão. 

É preciso que haja muito mais investimento nas atividades aeroterrestres, 

principalmente na atividade de lançamento de cargas, atividade essa que necessita de 

muitas peças como argolas, cadarços específicos, paraquedas adequados para grandes 

cargas, plataformas modulares tipo V configurada para 28 e 32 ft. 

A logística para preparação de cargas, também foi um aspecto a ser considerado 

pelos militares especialistas dompsas entrevistado, uma vez que a Companhia de 

Preparação e Lançamento de cargas não dispõe de materiais capazes de preparar 

cargas acima de 10.000 libras, pela falta de uma balança propícia, pela falta de viaturas 

que transportam essas cargas no aeródromo, pela falta de efetivo militar para o aumento 

da capacidade operacional, que também influencia na logística da preparação desses 
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trabalhos, tudo isso influencia diretamente na manutenção dos trabalhos da companhia, 

e com a falta de recursos, fica cada vez mais difícil chegarmos no ponto para apoiar 

áreas de difícil acesso em caso de missões reais da área de lançamento aéreo de 

suprimento. 
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APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA  1 

 

O presente instrumento de coleta de dados é parte integrante da dissertação do 

Cap Int BRUNNO CEZAR PACHECO ALVES, matriculado na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais. A dissertação versa sobre o tema POSSIBILIDADES E 

LIMITAÇÕES DO EMPREGO DA COMPANHIA DE PREPARAÇÃO E LANÇAMENTO 

DE CARGAS EM APOIO ÀS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, cujo problema da pesquisa 

consiste em entender o que limita a Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas 

lançar cargas de alta pesagem, ou algum outro limitador, seja de ambiente, material ou 

pessoal. 

Na busca de solucionar o problema de pesquisa, o Sr foi selecionado , como ex-

integrante da CPLC, para responder a esta entrevista. As respostas irão contribuir 

significativamente para compreender essas limitações e para sugestões de 

oportunidades de melhoria para aumento de capacidade do trabalho de lançamento 

aéreo de suprimento. 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Bom dia, Cap Luciano Ladeira de Carvalho. Sou o Cap Brunno Cezar e gostaria 

de agradecer a oportunidade de entrevistá-lo, como parte do Trabalho de Conclusão de 

Curso da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

O trabalho objetiva identificar possíveis limitações no emprego da Companhia de 

Preparação e Lançamento de Cargas do Batalhão DOMPSA.  

 

1. O Sr poderia se apresentar e informar por quanto tempo serviu no 

Batalhão DOMPSA e quais funções desempenhou? 

Meu nome é Cap Ladeira, servi no BDOMPSA por 5 anos. No meu primeiro ano 

de BDOMPSA, em 2015, realizei o curso DOMPSA. Após a conclusão do referido curso 

fui designado para ser comandante da Companhia de Dobragem de Paraquedas, função 

na qual permaneci por um ano e meio. Depois fui designado para comandar a 

Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas, função esta que desempenhei por 



41 
 

2 anos e meio. Após comandar a CPLC fui chefe da terceira seção por 6 meses, 

encerrando a minha passagem pelo BDOMPSA. 

 

2. O Sr poderia elencar quais as maiores dificuldades encontradas no 

trabalho de preparação e lançamento de cargas durante alguma missão de 

emprego desempenhada? 

As maiores dificuldades são relativas a materiais. Os trabalhos de preparação e 

lançamento de cargas exigem muitos materiais específicos, de alto custo e de difícil 

aquisição, pois grande parte desses materiais são importados, necessitando de 

licitações internacionais para a compra. Quando falo dessa dificuldade de materiais, 

quero fazer referência não somente aos materiais usados na montagem das cargas e 

preparação destas para o lançamento, mas também aos equipamentos necessários para 

o transporte da carga até o aeródromo, embarque destas no avião e recolhimento da 

carga lançada na Zona de Lançamento. 

Pelo fato do avião ser um meio nobre de transporte e de alto custo, também cito a 

disponibilidade de aeronaves e horas de voô como uma dificuldade para o lançamento 

de cargas. 

 

3. O Sr poderia identificar quais fatores a Companhia precisa melhorar para 

aumentar a operacionalidade no que diz respeito a pesagem e volume de carga? 

Acredito que primeiramente necessitaria uma ampliação do espaço físico da 

CPLC, pois cargas mais pesadas e mais volumosas necessitam de maior espaço para 

serem manobradas. 

Seria necessário também aquisição de diversos materiais que hoje a CPLC não 

possui e que são necessários para a montagem de cargas de grandes pesos e volumes. 

Acredito que a Companhia hoje possui materiais para montagem de cargas para até 

cerca de 15000 – 20000 lb. Acima desse peso, alguns materiais específicos teriam que 

ser adquiridos. Além dos materiais para a montagem das cargas, necessitaria de 

equipamentos para o transporte das mesmas, como empilhadeiras de maior capacidade 

e viatura K-Loader de alta capacidade. 

 

4. No que diz respeito a investimento, qual a sua visão em relação aos 

materiais que a CPLC tem necessitado nos últimos anos visando o aumento da 

operacionalidade? 

Acredito que conforme já disse, seria necessário um maior investimento na 
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aquisição de materiais específicos para a montagem das cargas para o lançamento 

aéreo de suprimentos. Assim como, se possível, uma maior agilidade na aquisição dos 

materiais importados, que conforme pude perceber durante o período em que estive no 

BDOMPSA, são lentas. 

 

5. Como o Sr avalia a CPLC com relação ao preparo e quantitativo de 

pessoal disponível para o emprego da subunidade em exercícios de Lançamento 

Aéreo de Suprimento? 

Eu avalio que a preparação dos militares que trabalham na CPLC é muito bem 

feita e os profissionais que executam as atividades de preparação e lançamento de 

cargas possuem grande conhecimento técnico e profissional, estando dessa forma bem 

preparados. Com relação ao efetivo, acredito que poderia ser maior, uma vez que em 

exercícios de Lançamento Aéreo de Suprimento são empregados muitos especialistas, e 

normalmente é necessário o apoio de outros militares do BDOMPSA que não fazem 

parte da CPLC. 

 

6. O Sr teria alguma outra informação que pudesse contribuir para este 

trabalho, no que diz respeito a algum fator limitante da CPLC? Sinta-se à vontade 

para explanar melhor as experiências vividas pelo Sr. 

Gostaria de destacar que para o aumento da capacidade operativa de  

Lançamento Aéreo de Suprimento da CPLC, principalmente no que diz respeito a 

elevação dos pesos e volumes das cargas a serem lançadas, é necessário um esforço 

conjunto e coordenado, com a aquisição de todos os materiais e equipamentos 

necessários, assim como expansão do espaço físico da Companhia, não sendo 

suficiente apenas a aquisição de parte dos materiais e equipamentos.  

A disponibilização de intercâmbios entre os militares do BDOMPSA com as forças 

armadas das nações amigas que estão acostumadas a lançarem cargas mais pesadas 

também seria uma interessante forma de capacitação dos especialistas da CPLC. 
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APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA  2 

 

O presente instrumento de coleta de dados é parte integrante da dissertação do 

Cap Int BRUNNO CEZAR PACHECO ALVES, matriculado na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais. A dissertação versa sobre o tema POSSIBILIDADES E 

LIMITAÇÕES DO EMPREGO DA COMPANHIA DE PREPARAÇÃO E LANÇAMENTO 

DE CARGAS EM APOIO ÀS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, cujo problema da pesquisa 

consiste em entender o que limita a Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas 

lançar cargas de alta pesagem, ou algum outro limitador, seja de ambiente, material ou 

pessoal. 

Na busca de solucionar o problema de pesquisa, o Sr foi selecionado , como ex-

integrante da CPLC, para responder a esta entrevista. As respostas irão contribuir 

significativamente para compreender essas limitações e para sugestões de 

oportunidades de melhoria para aumento de capacidade do trabalho de lançamento 

aéreo de suprimento. 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Bom dia, 2° Sgt Herbert Ferreira Conceição. Sou o Cap Brunno Cezar e gostaria 

de agradecer a oportunidade de entrevistá-lo, como parte do Trabalho de Conclusão de 

Curso da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

O trabalho objetiva identificar possíveis limitações no emprego da Companhia de 

Preparação e Lançamento de Cargas do Batalhão DOMPSA.  

 

 1. O Sr poderia se apresentar e informar por quanto tempo serviu no 

Batalhão DOMPSA e quais funções desempenhou? 

 Me apresentei em 2016 no BDOMPSA desde então sempre trabalhei na CPLC 

onde exerci as funções de Adj de Pel de Cargas Médias e Pesadas / Fiscal de 

Preparação de Cargas e Ch da Sala de Mat Aet. 

 

 

2. O Sr poderia elencar quais as maiores dificuldades encontradas no 
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trabalho de preparação e lançamento de cargas durante alguma missão de 

emprego desempenhada? 

A maior dificuldade sempre foi de material para o cumprimento das missões de 

maior vulto, principalmente os materiais de origem internacional, uma vez que o 

processo de aquisição destes dura em média 2 anos desde o levantamento dos preços 

até a chegada do material. 

Desde 2017 para o cumprimento de qualquer missão de lançamento de  cargas 

pesadas por extração fazia-se necessário a cautela de materiais, como exemplo o EFTC 

(Extration Force Transfer Coupling), com o pessoal da Força Aérea Brasileira, pois este 

material é indispensável para a atividade e o Batalhão só possuía uma unidade que ficou 

indisponível ate o ano de 2019. 

 

3. O Sr poderia identificar quais fatores a Companhia precisa melhorar para 

aumentar a operacionalidade no que diz respeito a pesagem e volume de carga? 

Os fatores a melhorar seriam o espaço físico da cia para implementação de racks 

de preparação de carga que suportassem plataformas tipo V maiores. Aquisição de 

balanças e de equipamento de içamento com maior capacidade de pesagem. 

 

4. No que diz respeito a investimento, qual a sua visão em relação aos 

materiais que a CPLC tem necessitado nos últimos anos visando o aumento da 

operacionalidade? 

 A maior necessidade de material além dos elencados acima seria a aquisição do 

equipamento EFTC; de plataformas Tipo V de 24, 28 e 32 Ft; e de Argolas em V e 

Tensores para preparação das cargas. 

  

5. Como o Sr avalia a CPLC com relação ao preparo e quantitativo de 

pessoal disponível para o emprego da subunidade em exercícios de Lançamento 

Aéreo de Suprimento? 

Sobre o preparo o maior problema é a falta de meios aéreos com horas de vôo 

disponíveis para o adestramento da cia principalmente para o desenvolvimento de novos 

testes, novos manuais e novas doutrinas.  

Também existe a necessidade de mais especialistas Dompsa na Cia e mais 

pessoal do efetivo variável, porém este problema é um problema recorrente em todo o 

Batalhão pois o efetivo é de cerca de 400 militares para cumprirem diversas missões do 

Batalhão e missões em apoio a Bda Inf Pqdt e COPESP. 
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6. O Sr teria alguma outra informação que pudesse contribuir para este 

trabalho, no que diz respeito a algum fator limitante da CPLC? Sinta-se à vontade 

para explanar melhor as experiências vividas pelo Sr. 

Cabe ressaltar que além de materiais e equipamentos para a preparação de 

cargas mais pesadas faz-se necessário o suporte logístico de outras OMs para 

transporte desse material até o Aeródromo. Assim o Aeródromo também deverá ter 

equipamentos capazes, como “Aircraft Cargo Loader” ou empilhadeiras de grande porte, 

para receber a carga e embarcá-la na Anv. 

 

 


