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RESUMO 

 
 
 
 
 
A frequência da ocorrência de catástrofes naturais no Brasil e no mundo que 
deixam populações isoladas e sem suprimentos básicos é crescente, o que torna 
relevante uma discussão sobre as formas de mitigar as consequências desse 
problema. O Lançamento Aéreo de Suprimento já é utilizado como forma viável 
de apoio logístico por diversos países e em diferentes contextos. O objetivo do 
trabalho foi analisar qual o tipo mais eficiente de lançamento nessa situação, se 
o de alta velocidade ou de baixa velocidade. Foram analisadas experiências de 
outros países com essa atividade, os principais problemas a serem enfrentados 
e benefícios oferecidos por cada tipo de lançamento. Para isso, foram utilizadas 
informações encontradas em manuais técnicos do Exército Brasileiro e 
Americano, trabalhos acadêmicos relacionados ao tema e dados obtidos em um 
questionário opinativo com militares com amplo conhecimento teórico e prático 
no tema, além da experiência pessoal vivida pelo próprio autor no Batalhão de 
Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar, visando formar 
um juízo da alternativa mais viável de lançamento, bem como descobrir as 
principais barreiras a serem transpostas para a execução do apoio. A partir das 
informações obtidas, foi realizada uma reflexão sobre cada aspecto relevante do 
problema, onde se pode constatar certa vantagem do lançamento de alta 
velocidade nos aspectos precisão e custo e onde foram apontados outros 
aspectos a serem estudados, necessários ao amadurecimento da discussão e 
ao complemento deste tema. 
 
 
Palavras chaves: Lançamento Aéreo de Suprimento. Suprimento aéreo. 
Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar. 
Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas. Humanitarian Airdrop 
Brigada Paraquedista. Conteiner Delivery System. Catástrofe natural. 
Calamidade pública. Baixo Custo. LCADS. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
The frequency of occurrence of natural disasters that leave populations isolated 
and without basic supplies in Brazil and in the world is increasing, which makes 
necessary a discussion about ways to mitigate the consequences of this problem. 
The Air Supply is already used as a viable form of logistical support by several 
countries and in different contexts. The objective of this work was to analyze 
which is the most efficient type of air drop in this situation, the high velocity or low 
velocity. Experiences from other countries in this activity were analyzed, as well 
as the main problems to be faced and the benefits offered by each type of air 
drop. To reach this, information found in technical manuals of the Brazilian and 
American Army, academic works related to the subject and data obtained in an 
survey research with military personnel with extensive theoretical and practical 
knowledge on the subject were used, in addition to author’s personal experience 
in Rigging Battalion, in order to form a judgment of the most viable air drop 
alternative, as well as discover the main barriers to be overcome to execute the 
support. From the data obtained, a reflection was carried out on each relevant 
aspect of the problem, where a certain advantage of high velocity air drop in terms 
of precision and cost can be seen, and where other aspects to be studied, 
necessary for the maturing of the discussion and the complement of this theme, 
were pointed. 
 
Keywords: Air drop supply. Air supply. Air drop operations. Batalhão de 
Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar. Companhia de 
Preparação e Lançamento de Cargas. Humanitarian Airdrop. Brigada 
Paraquedista. Conteiner Delivery System. Natural disaster. Public calamity. Low 
Cost. LCADS. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O Brasil é um país de dimensões continentais, com regiões de matas densas, 

caatinga, planícies e planaltos, serras e montanhas, grandes rios e um extenso litoral 

banhado pelo oceano Atlântico. Com tamanha extensão, o país possui também uma 

população numerosa e que vive em todo o seu território, com diferentes culturas, 

níveis sociais e em diferentes condições sanitárias. 

O Exército Brasileiro é uma das instituições nacionais que conta com o maior 

grau de confiança de seus cidadãos. Em toda a sua história o Exército Brasileiro 

participou ativamente dos eventos mais importantes do país, unindo as diferentes 

raças como uma só nação desde a Batalha de Guararapes, em 1648. Nos dias atuais 

a situação não é diferente: seja nas missões de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 

nos centros urbanos, na constante vigilância de nossas fronteiras terrestres, atuando 

na segurança dos grandes eventos ocorridos no país ou no apoio direto a população 

nos momentos de crise e nos mais longínquos rincões desse país, o Exército vem 

cumprindo o seu papel e empenhando todas as suas capacidades em suas tarefas. 

Mesmo não possuindo a ocorrência de fenômenos naturais catastróficos que 

assolam muitos países do mundo, como furacões, terremotos, erupções vulcânicas e 

nevascas, nosso clima tropical e nosso relevo característico algumas vezes nos 

castigam com chuvas torrenciais que acabam causando alagamentos, deslizamentos 

de encostas e morros. Outras vezes, a falta dessa mesma chuva, aliada a um 

problema de infraestrutura, pode deixar cidades do interior do nordeste totalmente 

isoladas, sem água nem comida, ou tornar povoados na Amazônia praticamente 

ilhados, já que sua única ligação com a cidade mais próxima é por via fluvial e o rio já 

não comporta mais navegação. 

Não podemos nos esquecer daquelas catástrofes que não são causadas 

diretamente pela natureza, mas sim pela ação irresponsável do homem. Nos últimos 

anos, dois rompimentos de barragens de rejeitos de mineração deixaram centenas de 

mortos e desaparecidos, além de desabrigados e pessoas que perderam todos os 

seus bens materiais. Os casos de Mariana-MG (2015) e Brumadinho-MG (2019) 

deixaram na lembrança de todos os brasileiros como existem populações tão 

vulneráveis aos imprevisíveis desastres que de tempos em tempos nos assolam. 

Nesse contexto de catástrofes naturais e calamidade pública, o Exército 

Brasileiro, juntamente de suas forças irmãs, a Marinha do Brasil e a Força Aérea 
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Brasileira, sempre prestou apoio à população com diversas capacidades, como busca 

e salvamento, apoio médico e ortodôntico, apoio de material com ambulâncias, 

viaturas e helicópteros. No entanto, não se tem registro da utilização de uma 

capacidade muito bem desenvolvida no EB, mais precisamente na Brigada de 

Infantaria Paraquedista, em apoio a uma população isolada em virtude de uma 

calamidade pública ou outro motivo. 

O Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar 

(B DOMPSA), Organização Militar ímpar no Exército, diretamente subordinada à 

Brigada de Infantaria Paraquedista, possui uma companhia de Preparação e 

Lançamento de Cargas, capaz de preparar e lançar cargas de 2.200 libras 

(aproximadamente 1 tonelada) com os mais diversos tipos de materiais de uma 

aeronave militar em pleno voo. As cargas são preparadas para serem lançadas a uma 

altura de aproximadamente 200 metros e atingirem o local desejado, com precisão e 

conservando sua integridade.  

Exércitos e Forças Aéreas de outros países já utilizaram essa competência 

para apoiar tropas suas em locais destacados e mais remotos, onde os meios 

tradicionais de transportes teriam dificuldade ou não chegariam. Empregaram seus 

meios também em apoio a povos mantidos em cerco por inimigos, privados dos 

suprimentos básicos necessários à sua sobrevivência. 

Sendo assim, observa-se que o Exército Brasileiro tem à sua disposição uma 

capacidade ainda pouco conhecida por seus integrantes e que vem sendo empregada 

apenas em adestramento. Lugares isolados em nossa Amazônia ou populações que 

por motivo de calamidade pública ou catástrofe natural venham a se encontrar sem 

acesso por nenhuma via de transporte tradicional podem necessitar com urgência 

itens básicos, como alimentação, água, medicamentos e itens de primeiros socorros. 

Cresce de importância pensarmos em diferentes maneiras de solucionar esse 

problema logístico que nos atinge, e uma solução possível seria o Lançamento Aéreo 

de Suprimento. 

Essa atividade não é nova. No entanto, sua utilização para apoio a uma 

população isolada em um contexto de calamidade pública traz consigo alguns 

desafios a serem encarados. Como principal deles, e no qual este trabalho irá focar, 

temos o tipo de lançamento a ser utilizado que, em virtude do material a ser lançado 

e da restrição no tamanho da Zona de Lançamento (ZL) em uma situação como essa, 
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deve ser discutido e analisado para que se chegue no método mais adequado e que 

cumpra a missão. 

    

1.1 PROBLEMA  
 

1.1.1 Antecedentes do Problema 
 

Observa-se que em diversas catástrofes naturais é comum que a população 

atingida se encontre ao menos temporariamente isolada geograficamente, sendo 

privada de recursos para suprir suas necessidades mais básicas. Isso ocorre, 

geralmente, pelo fato de a catástrofe atingir as vias logísticas mais comuns, que são 

as rodovias, ferrovias e os rios. Essas pessoas acabam perdendo tudo que têm em 

suas casas, principalmente seus alimentos e medicamentos básicos em decorrência 

de alagamentos, deslizamentos de terra, rompimento de barragem, dentre outros 

fenômenos naturais ou causados pelo próprio homem. 

É de amplo conhecimento que as Forças Armadas de outros países já se 

depararam com problemas logísticos de características similares em operações, onde 

as principais formas de levar o suprimento até o elemento mais destacado se 

encontravam impossibilitadas para uso ou ofereciam demasiado risco. Por isso, em 

alguns momentos, optaram por utilizar o lançamento aéreo de suprimento, quando as 

condições favoreciam, obtendo êxito, desenvolvendo uma nova habilidade logística e 

adquirindo expertise nessa forma de operação. 

Sendo assim, visualizou-se a oportunidade de utilizar o lançamento aéreo de 

suprimento pelo Exército Brasileiro, em conjunto com a Força Aérea Brasileira, como 

forma de fazer com que determinados tipos de suprimento cheguem a elementos 

localizados em áreas cujas vias principais de suprimento se encontrem 

temporariamente impedidas de serem utilizadas. O desenvolvimento de tal 

possibilidade, além ser de extrema utilidade para auxílio aos órgãos de Defesa Civil e 

à população brasileira como um todo, teria o poder de projeção positiva das nossas 

FFAA em nível internacional. 

O Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar 

(B DOMPSA) possui a capacidade bem desenvolvida e constantemente treinada de 
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preparação e lançamento de cargas leves, médias e pesadas de aeronaves militares, 

dos mais diversos tipos suprimentos para a tropa em operações no terreno. Desde 

gêneros alimentícios, água e combustível até munições, botes infláveis, dentre outros. 

Essa habilidade poderia ser facilmente adaptada a uma situação de catástrofe natural, 

onde o público-alvo desse suprimento seria diferente do habitual (um elemento civil 

isolado geograficamente), mas cuja necessidade a ser suprida já é uma vocação 

natural do B DOMPSA. 

No entanto, inicialmente visualiza-se duas adaptações necessárias ao 

procedimento de lançamento aéreo de suprimento do B DOMPSA, quais sejam: (1) a 

presença de um elemento possuidor do curso DOMPSA na Zona de Lançamento (ZL), 

responsável pela montagem no terreno do prisma que sinaliza para o piloto da 

aeronave o local de lançamento da carga e aferição da direção e velocidade do vento; 

e (2) o tamanho reduzido da Zona de Lançamento que provavelmente estaria 

disponível para o lançamento do material. 

Partindo do pressuposto de que a primeira adaptação é possível de ser 

realizada através da chegada do elemento DOMPSA na ZL através de salto livre, algo 

que já vem sendo estudado no B DOMPSA, o escopo deste trabalho será a discussão 

da melhor forma de transpor o obstáculo do reduzido tamanho disponível para se 

montar uma ZL para recebimento dos suprimentos lançados através de um CDS 

(Container Delivery System). 

 

1.1.2 Formulação do Problema  
 

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: para 
fazer com que suprimento seja entregue através do lançamento aéreo de 
suprimento pelo B DOMPSA de maneira eficaz e em uma ZL de tamanho 
reduzido, qual seria o melhor tipo de lançamento, o de alta velocidade ou o de 
baixa velocidade? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

Com a finalidade de se alcançar o objetivo do presente estudo foram elencados 

os seguintes objetivos, geral e específicos, utilizados como pontos norteadores das 

discussões que são propostas na pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo geral da pesquisa está em compreender qual tipo de lançamento de 

carga média seria o mais adequado para apoiar, efetivamente, um grupo ou população 

isolada devido a ocorrência de um desastre ou catástrofe natural com suprimentos 

básicos de gêneros alimentícios, o lançamento de alta velocidade ou o lançamento de 

baixa velocidade. 

  

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) Definir uma situação de catástrofe natural e calamidade pública; 

b) Identificar as capacidades de Lançamento Aéreo de Suprimento do Batalhão 

de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (B DOMPSA); 

c) Arguir militares com experiência na atividade de lançamento de carga qual a 

sua opinião sobre o assunto; 

d) Enumerar as vantagens e desvantagens dos tipos de lançamento de cargas 

de alta e baixa velocidade; e 

e) Concluir, no contexto de uma catástrofe natural ou calamidade pública, qual 

o tipo de lançamento mais adequado para apoio a população isolada. 
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1.3 Questões de Estudo 
 

a) O que é uma catástrofe natural e o que caracteriza uma situação de 

calamidade pública? 

b) Quais são as capacidades de Lançamento Aéreo de Suprimento do 

Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (B 

DOMPSA)? 

c) Quais são as vantagens e desvantagens dos tipos de lançamento de 

cargas de alta e baixa velocidade? 

d) Qual é, no contexto de uma catástrofe natural ou calamidade pública, 

qual o tipo de lançamento mais adequado para apoio a população isolada? 

 

1.4 METODOLOGIA 
 

A presente seção tem por finalidade apresentar o caminho desenvolvido ao 

longo da realização da pesquisa, com o propósito de esclarecer o método científico 

utilizado. Dessa forma, permitir-se-á o entendimento sistemático do planejamento 

realizado para a consecução dos objetivos propostos, sendo abordado o método da 

pesquisa, tipo de pesquisa, técnicas da pesquisa, instrumentos, análise de dados, 

alcances e limites da pesquisa 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo  
 

A pesquisa pretende compreender qual o tipo de lançamento de carga média 

seria o mais adequado para apoiar, efetivamente, um grupo ou população isolada 

devido a ocorrência de um desastre ou catástrofe natural com suprimentos básicos de 

gêneros alimentícios, se o lançamento de alta velocidade ou o lançamento de baixa 

velocidade. 

  Desse modo, entende-se que é por meio da investigação e análise que se 

torna possível buscar, organizar e compreender os aspectos de diversas informações, 

as quais se encontram em várias fontes, e que tem como objetivo o de produzir um 

conhecimento analítico sobre o papel que o Batalhão de Dobragem, Manutenção de 
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Paraquedas e Suprimento pelo Ar poderia ter, em apoio aos órgãos civis, em apoio à 

mitigação das consequências de uma calamidade pública ou desastre natural. 

 

1.4.2 Amostra  
 

A delimitação da pesquisa selecionada estará voltada aos eventos de 

calamidade pública ou desastre natural em que possam ser empregados o apoio de 

lançamento aéreo de suprimento pelo Batalhão de Dobragem, Manutenção de 

Paraquedas e Suprimento pelo Ar, bem como aos eventos onde Forças Armadas de 

outros países utilizaram o LAS como meio de apoio a tropas isoladas ou populações 

necessitadas. 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa  
 

Como método de abordagem será utilizado, inicialmente, o método dedutivo 

(DESCARTES, 2003), pois se acredita que, através de uma abordagem cartesiana de 

pesquisa, poderemos buscar a razão de ser dos fatos e temáticas estudadas, com 

vistas à evolução do aprendizado acerca dos lançamentos de cargas em apoio a 

população isolada, os quais exigem emprego de meios e técnicas específicas, e nos 

quais o Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar 

apoia as operações. Logo, mediante uma análise conjunta desses dois aspectos, é 

possível deduzir quais as possíveis relações entre os mesmos e delinear uma 

discussão teórica aprofundada. 

  Já no que tange ao tipo de pesquisa empregado, quanto à natureza, podemos 

inferir que este estudo se configura enquanto uma pesquisa do tipo aplicada, uma vez 

que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática. Como destacado por Cervo 

(2007), quando desenvolvemos uma pesquisa com vistas em sua aplicabilidade, 

temos um pesquisador que é movido por uma carência de pesquisa, ou seja, por uma 

necessidade que foi observada em um determinado contexto, e que ao ser refletido 

em estudos como esse, pode vir a ter seus fins práticos na área militar. 

Nesse sentido, tais conhecimentos serão dirigidos, especificamente, à solução 

de questionamentos acerca da forma de emprego do lançamento aéreo de 
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suprimento, utilizando a forma de abordagem predominantemente qualitativa, 

verificando e atribuindo significados às compatibilizações obtidas.  

No prosseguimento do estudo, a pesquisa também é considerada uma 

pesquisa bibliográfica e um estudo descritivo sobre as informações coletadas. Além 

disso, precisamos destacar que o estudo será desenvolvido, iniciando-se como 

levantamento de um problema, valendo-se do auxílio de uma série de investigações 

documentais. 

Seu caráter bibliográfico se justifica porque tem sua fundamentação teórico-

metodológica na investigação sobre assuntos de Lançamento Aéreo de Suprimento 

na doutrina militar disponíveis em livros, manuais técnicos e artigos, nacionais e 

internacionais, de acesso livre ao público em geral. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  
 

O estudo teoriza especialmente sobre calamidades públicas, desastres naturais 

e sobre o emprego do Batalhão DOMPSA, utilizando o lançamento aéreo de 

suprimento como forma de atuação. Para isso, apresentar-se-á uma revisão 

bibliográfica, aliada à pesquisa documental e descritiva, sobre todas as informações 

coletadas e os principais pontos teóricos de discussão objetivados por esta 

investigação. 

Cabe lembrar que o referencial teórico deste trabalho será retirado da literatura 

existente em manuais técnicos do curso de DOMPSA, consultados, especificamente, 

nos manuais do Exército Brasileiro e em monografias que tratam do assunto 

lançamento aéreo de suprimento, além de manuais escolares e documentos 

disponibilizados pelo Ministério da Defesa e manuais técnicos do Exército Norte 

Americano. 

 Dentre as fontes de consultas estão os manuais técnicos EB60-MT-34.402 

(Preparação de Fardos e Cargas), EB60-MT-34.406, (Lançamento Aéreo de 

Suprimento), que estabelecem a os procedimentos de preparação das cargas para 

serem lançadas de uma aeronave e as abordas as técnicas, tipos, métodos e 

processos de lançamento aéreo de suprimento, suas vantagens e desvantagens, 

materiais necessários e formas de emprego.  
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Também foram consultados o artigo da revista Doutrina Militar Terrestre, edição 

de julho a setembro/2019, escrito por PLUM, Luiz Henrique Gonçalves. O emprego do 

Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar em apoio 

às operações de ajuda humanitária. 2019, e o artigo da Revista da UNIFA de SOUZA, 

Erick Cozzo Betat. Emprego estratégico de lançamento inteligente de cargas. 2017, 

que abordam algumas capacidades do batalhão e do seu emprego estratégico com o 

sistema de lançamento inteligente de cargas.   

Dentre as literaturas estrangeiras eleitas para aprofundamento e 

fundamentação teórica do estudo foram utilizados os manuais técnicos americanos 

U.S. ARMY, TM 4-48.14/TO 13 C7-37-31 – Airdrop of Supplies and Equipment: 

Humanitarian Airdrop, e U.S. ARMY, TM 4-48.03/TO 13 C7-1-11 – Airdrop of Supplies 

and Equipment: Rigging Containers, Disponíveis em: https://armypubs.army 

.mil/ProductMaps/PubForm/TM_1_8.aspx, bem como os artigos de SHOPALOVICH, 

Nina. Building better airdrop equipment. Defense AT&L: May-June 2005, Disponível 

em <https://www.dau.edu/library/defense-atl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?source 

doc=/library/defense-atl/DATLFiles/20 05_05_06/may-jun05.pdf&action=default>. 

A estratégia utilizada nas buscas nas bases de dados eletrônicas foi a busca 

em portais de centralização de trabalhos militares, como o EB Conhecer, para 

trabalhos nacionais, e o Army Publishing Directorate, para a busca de manuais 

técnicos e trabalhos de consulta livre do Exército americano. Além desses, foram 

utilizados buscadores tradicionais (Google.com) para busca de notícias e matérias 

relacionadas ao tema. 

 
 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos  
 

O estudo teórico buscará, na sua fase inicial, realizar o levantamento da 

bibliografia e de documentos importantes à pesquisa, de leitura analítica. Além disso, 

esta pesquisa será descritiva, bibliográfica e documental, desenvolvida e 

fundamentada a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros, 

manuais militares, monografias e artigos científicos de autores pertencentes ao meio 

acadêmico.  

Tendo em vista a pouca literatura disponível sobre o problema abordado no 

presente estudo, será realizado um questionário para buscar obter dados sobre o 
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assunto junto ao pessoal especializado em lançamento aéreo de suprimento do 

Exército Brasileiro. O público-alvo do questionário é de oficiais e sargentos 

possuidores do Curso DOMPSA que já serviram ou estão servindo em Unidades que 

realizam lançamento aéreo de suprimento. Será dada preferência na análise dos 

dados obtidos com pessoal que possua no mínimo 3 anos de experiência prática com 

a atividade, após a realização do curso. A forma utilizada para atingir esse objetivo 

será o formulário eletrônico que será divulgado ao público-alvo. 

Ao final, será realizada uma análise crítica e comparativa dos dados 

encontrados, com a finalidade de alcançar os objetivos propostos. 

 

1.4.6 Instrumentos  
 

Os instrumentos utilizados serão fontes bibliográficas, documentos oficiais e 

pesquisas realizadas sobre o tema o que sustentará teoricamente a monografia. Será 

realizado um questionário com militares habilitados e diretamente envolvidos com a 

atividade de lançamento de cargas para coletar dados sobre a experiência prática com 

os tipos de lançamentos de carga que compõem o problema estudado. 

O questionário realizado foi elaborado com algumas perguntas objetivas e 

outras com possibilidade de exposição de motivos, experiências e dados 

complementares, o que tem como objetivo enriquecer o estudo com dados não 

encontrados na literatura, mas já executados na prática de exercícios e 

adestramentos. 

 

 1.4.7 Análise dos Dados  
 

Em busca de levantar dados necessários para a mensuração da variável “Qual 

o tipo de lançamento de carga média seria o mais adequado para apoiar, 

efetivamente, um grupo ou população isolada devido a ocorrência de um desastre ou 

catástrofe natural com suprimentos básicos de gêneros alimentícios, o lançamento de 

alta velocidade ou o lançamento de baixa velocidade” serão utilizados os instrumentos 

de coleta documental e coleta de dados por questionário. 
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A utilização destes instrumentos é fundamental para que se consiga atingir os 

objetivos da pesquisa em curso, uma vez que esta possui um caráter técnico e didático 

e porque necessita, essencialmente, do uso de manuais para a sua solução. 

Com o objetivo de levantar dados para mensurar a variável dependente da 

pesquisa atual, descrito no item anterior, será estabelecido outro tipo de instrumento: 

a análise de conteúdo. Este instrumento visa estudar e analisar as variáveis de forma 

sistemática e objetiva, buscando inferências confiáveis de dados e informações sobre 

um determinado contexto. 

A análise de conteúdo pode ser aplicada em livros, revistas, documentos, 

cartas, regulamentos, dentre outros, e se apresenta como uma ferramenta útil em uma 

pesquisa na qual haja uma grande necessidade de se utilizar fontes que possuam um 

caráter predominantemente jurídico, como é o caso da investigação no presente 

estudo. 

Sobre os dados obtidos através do questionário, estes foram organizados em 

forma de gráficos e tabelas para a apresentação no corpo do trabalho. As respostas 

abertas mais pertinentes ao tema serão tratadas nos resultados e discussões. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  
  

Este trabalho visa estudar a viabilidade de utilização uma capacidade do 

Exército Brasileiro, em conjunto com a Força Aérea Brasileira, em apoio a sociedade 

brasileira e até mesmo a de outros países que, quando afetadas por algum tipo de 

catástrofe natural ou calamidade pública, mostram-se necessitadas de suprimentos 

básicos que não conseguem obter através dos modais logísticos mais comuns, como 

o rodoviário, fluvial ou marítimo. Em um país continental como o Brasil, há ainda locais 

que, por serem geograficamente muito distantes dos centros distribuidores do país, 

quando são afetados por algum problema de ordem logística que afete as vias de 

acesso, podem vir a precisar de suprimentos básicos de maneira tempestiva, sendo 

os meios tradicionais ineficazes para atender tal demanda. 

Em situações como essas, o Lançamento Aéreo de Suprimento (LAS), 

capacidade bastante desenvolvida pelo Batalhão de Dobragem, Manutenção de 

Paraquedas e Suprimento pelo Ar (B DOMPSA) pode ser utilizada, suprindo a 
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necessidade urgente daquele público e contribuindo para elevar a imagem da 

instituição junto à sociedade civil. 

Para que tal atividade militar seja adaptada para emprego nas situações 

descritas acima, em apoio à população civil, faz-se necessário entender as 

peculiaridades do material a ser lançado, definir qual a melhor forma fazer com que 

chegue até a população necessitada em condições plenas de uso e contornar os 

possíveis problemas que, atualmente, possam ser um impedimento para sua 

realização. Apesar de ser uma atividade bastante realizada pelo B DOMPSA, o 

problema de se realizar o lançamento em uma área de extensão bastante limitada, 

peculiar de uma situação extraordinária como a de uma catástrofe natural, mostra-se 

suficientemente complexo para justificar seu estudo mais aprofundado. 

A pouca literatura e a ausência de trabalhos acadêmicos sobre o problema 

justifica um estudo mais detalhado sobre o assunto. Este trabalho não conseguirá 

esgotar todos os pormenores desse tipo de lançamento, mas busca entender qual a 

melhor forma de empregá-lo quando for necessário, sendo ainda preciso que se 

realizem testes práticos e outros estudos de viabilidade.  

Os benefícios que podem ser colhidos por este estudo são diversos. A 

realização de lançamentos para ajuda a populações isoladas colocaria o Exército 

Brasileiro e a Força Aérea Brasileira ao lado das maiores potências militares mundiais 

nessa capacidade, como os Estados Unidos da América e o Reino Unido, que já 

realizam esta atividade em operações militares. As vantagens não vêm apenas na 

maior expressão mundial do Exército Brasileiro, mas também no aumento da 

expressão nacional, com o incremento de mais um recurso de apoio à população 

brasileira, nos momentos de necessidade. 

Sendo assim, este estudo se justifica na ausência de estudos anteriores que 

tenham esmiuçado o tema e no entendimento da grande relevância que o seu objeto 

tem, não apenas para o Exército, mas também para a população como um todo, que 

pode usufruir de mais um meio de ajuda humanitária em situações de calamidade ou 

catástrofe natural, além dos já largamente utilizados. Espera-se que este estudo 

possa contribuir para a doutrina do lançamento aéreo de suprimento no que tange ao 

seu emprego na situação de não-guerra, em apoio à população civil. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 O DESASTRE NATURAL  
 

O modo como o ser humano se relaciona com a natureza e seus eventos é algo 

que nunca foi muito bem compreendido pelo homem. Na antiguidade, os eventos 

naturais que destruíam cidades e abalavam povos inteiros eram atribuídos à ira das 

divindades e seres mitológicos e usados pelas religiões como meio de ensinar alguma 

lição aos seus devotos, sempre numa tentativa de busca pela compreensão das 

causas desses eventos (NUNES, 2015). 

A legislação brasileira, através do Decreto Nº 10.593, de 24 de dezembro de 

2020, define o desastre como “resultado de evento adverso decorrente de ação natural 

ou antrópica sobre cenário vulnerável que cause danos humanos, materiais ou 

ambientais e prejuízos econômicos e sociais” (BRASIL, 2020). 

Já o estado de calamidade pública é a “situação anormal provocada por 

desastre que causa danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial 

da capacidade de resposta do Poder Público do ente federativo atingido ou que 

demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para resposta e 

recuperação” (BRASIL, 2020). 

Os desastres naturais podem ser classificados como biológicos, geofísicos, 

climatológicos, hidrológicos e meteorológicos (SAITO, 2015). No Brasil, há maior 

incidência dos fenômenos hidro-meteorológicos, como as tempestades seguidas de 

inundações e deslizamentos de encostas de morros, bem como os climatológicos, 

como as secas no interior da região nordeste e os incêndios em diversas partes do 

país. Outros países sofrem com os fenômenos geofísicos, como os terremotos e 

erupções vulcânicas. 

Há ainda no Brasil a ocorrência desastres ambientais extremos gerados pela 

interferência do homem em seu meio natural, cuja severidade é tamanha a ponto de 

destruir pequenas cidades e levar à morte centenas de pessoas. Estes eventos têm 

ocorrido com maior frequência nas últimas décadas. Fatores como o aumento da 

população, crescimento das cidades gerando aumento da área construída, menor 

permeabilidade do solo e maior conservação de calor acabam contribuindo para esse 

aumento (KOBIYAMA, 2006). 
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Portanto, cresce de importância a preocupação com o tema, principalmente no 

que tange a prevenção dos eventos desastrosos, bem como o enfrentamento de suas 

consequências, quando seu impedimento não for possível. 
 
 

2.2 O PAPEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO NAS CALAMIDADES 
PÚBLICAS  
 

As Forças Armadas têm como missão constitucional aquilo preconizado no 

Artigo 142º da Constituição Federal de 1988. 
 

“Art. 142. As Forças Armadas As Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais 
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e 
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” (BRASIL, 1988). 

 

 

Sua missão de apoio à população civil está, no entanto, prevista em outro 

dispositivo legal, a Lei Complementar nº 97, de 1999. 
 

“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. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de 
caráter geral a participação em campanhas institucionais de utilidade 
pública ou de interesse social” (BRASIL, 1999). 

 

O Exército Brasileiro emitiu, em 8 de novembro de 2006, a Portaria Nº 802, que 

aprovou a Diretriz Estratégica de Apoio à Defesa Civil, que define as atividades 

desenvolvidas na coordenação e execução das ações relacionadas àquele órgão. 

Conforme definido nessa Portaria, são atribuições do Comando do Exército no 

Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC): 
 
 
“f. Atribuições do Comando do EB, como Órgão Setorial do SINDEC: 
- cooperar com as ações de resposta aos desastres e reconstrução e em 
ações de busca e salvamento; 
- participar de atividades de prevenção e de reconstrução; e 
- apoiar as ações de Defesa Civil com pessoal, material e meios de 
transporte.” (BRASIL, 2006) 
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Percebe-se que está no rol de responsabilidades do Exército Brasileiro o apoio 

aos órgãos civis em momentos de crises que abalem a ordem pública, seja na 

Garantia da Lei e da Ordem ou no apoio a população desolada por um desastre 

natural. As Forças Armadas têm prestado apoio nos momentos necessários com 

pessoal, veículos e aeronaves para transporte de material, feridos ou suprimentos, 

sendo legalmente amparadas para tais atividades. Segundo Oliveira Netto (2014), 

“Atualmente, é praticamente impensável uma intervenção da Defesa Civil em cenários 

de grandes catástrofes sem o auxílio das Forças Armadas”.  

 

2.3 O BATALHÃO DE DOBRAGEM, MANUTENÇÃO DE PÁRA-
QUEDAS E SUPRIMENTO PELO AR – B DOMPSA 
 

O Exército Brasileiro conta com uma Grande Unidade que, em conjunto com a 

Força Aérea Brasileira, é dotada de grade mobilidade, capacidade de transporte e 

deslocamento rápido para qualquer região do país. A Brigada de Infantaria 

Paraquedista (Bda Inf Pqdt), como Força de Atuação Estratégica do Exército, é capaz 

de responder com grande agilidade, eficácia e poder de combate ao dever de defesa 

da pátria frente a qualquer ameaça ao território ou a sua população. 

Dentre suas Organizações Militares subordinadas encontra-se o Batalhão de 

Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (B DOMPSA), uma 

unidade diferenciada cujas capacidades são únicas no Exército. O B DOMPSA 

(FIGURA 1) é vocacionado para apoiar as atividades aeroterrestres da Brigada de 

Infantaria Paraquedista, sendo responsável pelo recebimento, análise, distribuição e 

controle de todo o material aeroterrestre da Brigada. 

Como sugere seu próprio nome, o Batalhão é dividido em companhias 

especializadas em cada uma das três atividades fim da unidade, além de uma 

Companhia de Comando e Apoio. A Companhia de Suprimento e Manutenção do 

Material Aeroterrestre é designada a receber, inspecionar, distribuir, controlar e 

realizar a manutenção do material aeroterrestre da Brigada. É ela quem mantem em 

prontidão o principal material e alma da Brigada de Infantaria Paraquedista: seus 

velames e cadarços, elementos que são os principais componentes dos paraquedas.  
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FIGURA 1 - Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo 

Ar. 

 
A Companhia de Dobragem de Paraquedas é a responsável pela inspeção 

após o salto e a dobragem de todos os paraquedas em uso da Bda Inf Pqdt, tanto 

aqueles usados para o salto de paraquedistas, do tipo semiautomático ou livre, quanto 

aqueles empregados no lançamento aéreo de suprimento. É aqui que são observadas 

as necessidades de reparo no material oriundo dos saltos e lançamentos; é o “pulmão” 

da brigada, que a mantém sempre em condições de manter seu adestramento e 

cumprir as missões designadas. 

A Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas é aquela dotada da 

capacidade de preparar fardos e cargas, médias e pesadas, deixando-as em 

condições de embarcar nas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) habilitadas 

para o lançamento de cargas e participando da montagem do sistema de extração da 

carga da aeronave e de seu lançamento. É capaz de realizar lançamento de 

praticamente qualquer tipo de material que seja possível transportar em uma aeronave 

militar, desde botes pneumáticos até viaturas leves, passando por obuseiros, 

munições, tonéis e caixas carregadas das mais diversas classes de suprimento. 
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Esta última companhia é, sem dúvida, a maior responsável pela visibilidade do 

Batalhão no âmbito do Exército, já que seus lançamentos de materiais pesados, 

realizados de grandes alturas, preparados com o zelo e o elevado nível técnico de sua 

equipe, são capazes de impressionar a todos que os observam. Os materiais são 

preparados para tocar a água (FIGURA 2) ou o solo com a suavidade necessária e 

suficiente para que sua integridade seja garantida e que ele possa ser plenamente 

utilizado pela tropa que tenha solicitado o seu lançamento. 

 

 
FIGURA 2 - Carga de suprimentos preparada para lançamento em ZL aquática. 

 

O B DOMPSA está em constante adestramento e participa ativamente da vida 

da Brigada, seja no Rio de Janeiro ou nas diversas operações que participa por todo 

o território nacional. As Companhias de Dobragem de Paraquedas e de Suprimento e 

Manutenção do Material Aeroterrestre trabalham incessantemente para manter a 

Brigada operativa, dobrando e manutenindo seu principal meio de trabalho. A 

Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas participa de diversos exercícios 

de adestramento ao longo do ano, em conjunto com a FAB (FIGURA 3). 
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FIGURA 3 - Carga sendo lançada de aeronave militar. 

 

2.3.1 O Lançamento Aéreo de Suprimento (LAS) 
 
 

Dentro da Doutrina Militar Terrestre, o suprimento aéreo é aquele em que o 

material é transportado por via aérea, através de aeronaves de asa fixa ou rotativa 

(aviões e helicópteros, respectivamente). A entrega desse suprimento 

aerotransportado pode ser com o pouso da aeronave, pelo lançamento com 

paraquedas ou mesmo com o lançamento em queda livre (PLUM, 2019). 

O lançamento aéreo de suprimento consiste no lançamento de material de uma 

aeronave durante o voo. As condicionantes para este tipo de suprimento podem ser a 

ausência de áreas de pouso no local a ser suprido e a possibilidade de ataques à 

aeronave que realiza o transporte, no caso de um conflito armado. Desde a Segunda 

Guerra Mundial esse vetor de suprimento já foi utilizado, ganhando maior vulto nas 

operações da Guerra da Coréia e elevando sua importância histórica. 

Na atualidade, diversos países vêm utilizando seus meios aéreos para o 

lançamento de cargas para suas tropas destacadas. No Afeganistão, durante a 

Operação Enduring Freedom, em 2001, o exército norte americano realizou o 

lançamento aéreo para suprir suas tropas especiais, bem como para oferecer ajuda 

humanitária à população local (SHOPALOVICH, 2005) (FIGURAS 4 e 5). Em 2014, 
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milhares de iazidistas iraquianos se refugiaram na região montanhosa de Sinjar, 

permanecendo isolados e cercados pelos jihadistas que os perseguiam. Diante dessa 

situação, o Reino Unido utilizou suas forças armadas para realizar o lançamento aéreo 

de itens básicos, como alimentos, água e baterias solares, para carregamento de 

celulares dos refugiados (GOV.UK, 2014). 

 

 
FIGURA 4 - Lançamento Aéreo de Suprimento na Operação Enduring Freedom. 

 

 
FIGURA 5 - Lançamento Aéreo de Suprimento na Operação Enduring Freedom. 



29 
 

2.3.2 As classificações dos lançamentos de carga 
 
 

De acordo com o Manual Técnico de Lançamento Aéreo de Suprimento, os 

lançamentos de carga são classificados, quanto ao tipo, em lançamento de alta, baixa 

velocidade e livre; quanto a forma, em fardo de porta, lançamento por gravidade e 

lançamento por extração; e quanto ao método, em sistema de liberação de 

contêineres (CDS – do inglês Container Delivery System), lançamento pesado e 

lançamento rasante. 

A forma de lançamento já utilizada e consagrada por outros países em 

operações de combate e ajuda humanitária é o CDS, pois permite o lançamento de 

cargas médias (peso entre 225 e 1.000 kg) de forma mais prática e com menos custo, 

já que não necessitam de um sistema de extração da carga (ela sai da aeronave pela 

ação da gravidade, quando liberada), além de ser possível utilizar paraquedas feitos 

com material de baixo custo para um único uso. Os Estados Unidos, por exemplo, 

utilizam os LCADS – Low Cost Aerial Delivery System – sistemas equipados com 

contêineres e paraquedas de carga de baixo custo, que chegam a custar até 60% 

menos do que o sistema tradicional (SHOPALOVICH, 2005) (FIGURA 6). 

 

 
FIGURA 6 - Paraquedas Low Cost para lançamento de carga. 
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Quanto ao tipo de lançamento, cada um apresenta certas vantagens e 

desvantagens. O lançamento livre, apesar de ser mais simples e de oferecer mais 

segurança a aeronave, oferece como grande desvantagem a restrição da sua 

utilização a materiais que suportem grande impacto sem perder sua funcionalidade. 

Esse tipo não seria adequado para o lançamento de suprimentos de subsistência, 

como alimentos e água. O lançamento de baixa velocidade entrega o material com o 

mínimo impacto ao solo, mas perde um pouco em precisão, enquanto o lançamento 

de alta velocidade tem maior acurácia e maior velocidade de impacto. 

 

 

2.4 AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) 
UTILIZADAS 
 

 

A Brigada de Infantaria Paraquedista atua sempre em conjunto com a Força 

Aérea Brasileira, que detém os meios aéreos utilizados para os lançamentos de tropa 

ou de carga, bem como o pessoal especializado para a condução das aeronaves para 

o cumprimento dessas missões. O histórico de proximidade dessa Grande Unidade 

com a Força Irmã remete à criação da própria Brigada, e sua ligação é materializada 

pela Ponte da Amizade, que representa fisicamente a união entre a Base Aérea dos 

Afonsos e a Brigada de Infantaria Paraquedista. 

As aeronaves utilizadas para o lançamento aéreo de suprimento pelo B 

DOMPSA atualmente são o C-130 (Hércules), o C-105 (Amazonas) e o mais 

recentemente incorporado KC-390. Todas as aeronaves permitem o lançamento das 

cargas médias pelo método CDS, principal foco deste estudo, e dependendo da 

configuração utilizada, podem carregar até 18 unidades desse contêiner para 

lançamento.  

O pessoal especializado do B DOMPSA é responsável por preparar e montar 

as cargas na unidade, deixando-as em condições de embarque na aeronave a ser 

empregada para o lançamento. Os militares tripulantes da aeronave, chamados Load 

Masters, são os responsáveis técnicos por realizar a inspeção da carga, embarque e 

posicionamento a bordo da aeronave, deixando-as e condições para o lançamento. 
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2.5 PESSOAL E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A PREPARAÇÃO E 
LANÇAMENTO DE UMA CARGA MÉDIA 
 

A equipe necessária para realizar a preparação da carga a ser lançada pelo 

modal aéreo é composta por militares da Companhia de Preparação e Lançamento 

de Cargas do B DOMPSA. Um militar possuidor do curso DOMPSA é responsável por 

supervisionar a preparação e inspecionar a carga após sua montagem. Os soldados 

da companhia, possuidores da Qualificação Militar específica, realizam a preparação 

da carga propriamente dita, sob orientação direta de um cabo ou soldado mais antigo, 

possuidor do Estágio Específico de Auxiliar de DOMPSA. Essa equipe pode variar em 

quantidade de componentes, de acordo com a complexidade da carga a ser 

preparada, girando em torno de 4 a 8 militares.  

Em exercícios, há também a necessidade da equipe terra, localizada na Zona 

de Lançamento, com algumas responsabilidades antes e depois do lançamento da 

carga. Antes, ela é responsável por balizar visualmente o ponto de lançamento para 

o piloto da aeronave, através da montagem de um “prisma” com painéis coloridos e 

do acendimento de um artefato fumígeno, além de auferir a velocidade e direção do 

vento de solo e informar ao piloto, através de equipamento rádio. Depois do 

lançamento, essa equipe recolhe e organiza todo o material lançado (paraquedas, sua 

bolsa, paraquedas de extração e a carga propriamente dita), levando todo o material 

de volta para as instalações do Batalhão.  

A equipe terra é composta por um militar possuidor do curso DOMPSA, um 

Auxiliar de DOMPSA, auxiliares para o recolhimento do material e viaturas 

necessárias para seu transporte, tudo de acordo com o Manual Técnico de 

Lançamento Aéreo de Suprimento (EB60-MT-34.XXX). Essa composição pode sofrer 

variações em seu efetivo, dependendo da quantidade de cargas a serem lançadas. 

Com relação ao material, diversos itens são necessários para a preparação de 

um CDS, todos especificados no Manual Técnico de Preparação de Fardos e Cargas 

(EB60-MT-34.4XX). Deslizador de compensado naval, dissipadores de choque (do 

tipo Honey comb), cadarços tubulares e cabos de nylon, bem como o conjunto de lona 

e cadarços do fardo A-22, são alguns dos materiais utilizados. Os cadarços de 

suspensão e o paraquedas serão instalados na última fase da montagem da carga, 

deixando-a pronta para ser inspecionada pelo DOMPSA e, então, ser embarcada na 

aeronave de onde será realizado o lançamento. 
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Todo o material utilizado na preparação das cargas é adquirido e armazenado 

no B DOMPSA, sob condições ideais, e podem ser levados para onde for necessário, 

possibilitando que a preparação da carga ocorra também fora da sede do Batalhão, 

se assim for necessário. Assim, para facilitar a logística, a carga pode ser preparada 

em um hangar de uma base aérea, próximo do ponto de embarque, bastando que se 

destaque uma equipe da companhia com o material necessário para o local. Cabe 

destacar que a companhia já participa de adestramentos fora de sede, possuindo 

experiência nesse tipo de preparação. 
 
 

2.6 MATERIAIS DE BAIXO CUSTO PARA LANÇAMENTO DE CARGA 
– LCADS 
 
 

Ao realizar lançamentos de carga em exercícios e operações de adestramento, 

os materiais empregados no lançamento são recuperados pela equipe que se 

encontra em solo (com exceção, obviamente, dos materiais descartáveis, como o 

dissipador de choque, por exemplo). No entanto, quando se pensa em realizar 

lançamentos em áreas isoladas, onde a possibilidade de recuperar o material é 

mínima ou nula, é preciso buscar soluções que diminuam os custos operacionais, 

tendo em vista que o material aeroterrestre, como o paraquedas, possui alto valor 

agregado. 

Sendo assim, países como Estados Unidos e Reino Unido já vêm utilizando 

materiais de baixo custo, normalmente denominados Low Cost Aerial Delivery System 

(LCADS), feitos com matéria prima mais barata para serem utilizados uma única vez 

(alguns podem ser reutilizados, mas com vida útil muito menor do que os paraquedas 

e equipamentos A-22 convencionais). A intenção é utilizar esse equipamento 

justamente em operações de ajuda humanitária ou apoio a tropas isoladas no 

combate, possibilitando o descarte do material no terreno sem prejuízos tão grandes. 

Fazem parte desse sistema de baixo custo tanto os paraquedas, de tamanhos 

e capacidades variadas, quanto os cadarços do fardo A-22. Com diversas empresas 

fabricantes no mundo, o LCADS vem se tornando cada vez mais popular e acessível. 

A empresa Airdrop Box, do Reino Unido, produz diversos tipos de equipamentos 

(conjunto de caixa com paraquedas) para preparação de pequenas cargas de 5 a 80 
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quilogramas, que podem ser lançadas de praticamente qualquer tipo de aeronave, 

segundo o fabricante. 

Os diversos tipos de material de baixo custo já disponíveis no mercado 

possibilitam uma grande flexibilidade no lançamento aéreo de suprimento. Porém, a 

totalidade desses materiais são produzidos por empresas estrangeiras, pelo menos 

até o momento, o que aumentaria o custo de aquisição no caso de utilização por parte 

do Exército Brasileiro. O uso de paraquedas com a vida útil próxima do fim, ou mesmo 

materiais descarregados por tempo de uso, mas que ainda apresentem boas 

condições, pode ser uma solução de baixo custo viável a curto prazo, até que a 

demanda gerada pelo aumento da utilização desse sistema gere o interesse 

necessário ao desenvolvimento de tecnologias nacionais para suprir tal necessidade. 

 
 

2.7 – LANÇAMENTO DE ALTA VELOCIDADE E DE BAIXA 
VELOCIDADE 
 
 

As principais vantagens e desvantagens oferecidas por cada tipo de 

lançamentos, nos seus diversos aspectos, devem ser consideradas para o estudo em 

questão.  

 

2.7.1 Impacto ao solo e integridade do material 
 

 

Quando se trata de abastecer uma população que se encontra em situação 

extremamente precária, isolada e correndo riscos de vida, é importante que os 

suprimentos a serem lançados encontrem seu destino em boas condições. Pouco 

adiantaria receber um alimento sem possibilidade de consumo ou medicamentos com 

frascos quebrados e conteúdo perdido. 

Segundo o Manual Técnico de Lançamento Aéreo de Suprimento (2015), no 

lançamento de alta velocidade é empregado apenas um paraquedas estabilizador, 

cujas principais funções são diminuir as oscilações da carga e mantê-la na vertical no 

seu percurso entre a aeronave e o impacto com solo. A diminuição da velocidade de 

queda da carga é uma função secundária, o suficiente para que ela não desça em 
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queda livre e chegue íntegra ao solo. Nesse tipo de lançamento devem ser usadas 

mais camadas de honey comb, os dissipadores de choque, na base da carga. 

Já no lançamento de baixa velocidade, é empregado um paraquedas de carga, 

com a principal função de diminuir a velocidade de queda, permitindo assim um 

encontro com o solo mais suave. Nesse tipo de lançamento, o choque da carga ao 

tocar o solo é bem menor, por isso oferece uma vantagem quanto a preservação da 

integridade do material lançado.  

No entanto, apesar da maior velocidade de queda, o lançamento de alta 

velocidade permite o lançamento de cargas mais frágeis, desde que preparadas em 

caixas ou embalagens mais resistentes. A Força Aérea dos Estados Unidos, em um 

exercício chamado Tac Week Challenge, realizou lançamentos de CDS em alta 

velocidade de aeronaves C-130H Hércules em uma competição entre esquadrões 

aéreos, cujo objetivo era “acertar” a carga o mais próximo possível do alvo. As fotos 

abaixo (FIGURAS 7 e 8), tiradas no exercício em questão, mostram a carga mantém 

a sua integridade mesmo após o impacto ao solo em alta velocidade. 

 

 
FIGURA 7 - Lançamento de alta velocidade no exercício Tac Week Challenge. 
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FIGURA 8 - Cargas lançadas em alta velocidade no exercício Tac Week Challenge. 

 

Além desse exercício, é possível encontrar muitos outros exemplos de CDS 

lançados em alta velocidade realizados por tropas americanas. A foto abaixo é de um 

CDS preparado para lançamento (FIGURA 9) por um C-130J Super Hercules do 36th 

Airlift Squadron, da Base Aérea americana de Yokota, no Japão, em um exercício 

conjunto de tropas do Exército, Marinha, Força Aérea e Fuzileiros Navais americanos, 

com um paraquedas de 26 pés (FIGURA 10) usado para estabilização da carga. 

 
FIGURA 9 - CDS preparado para lançamento de alta velocidade. 
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FIGURA 10 - Paraquedas 26ft Ringslot, utilizado para lançamento de CDS em alta 

velocidade. 

 

Para se chegar a uma resposta conclusiva sobre as condições ideais de peso 

da carga, tipo de paraquedas e outras variáveis para o lançamento de alta velocidade 

seriam necessários testes práticos para avaliar a integridade da carga após o impacto 

com o solo. 

 

2.7.2 Tempo de descida e influência do vento 
 

Ainda de acordo com o Manual Técnico de Lançamento Aéreo de Suprimento, 

a velocidade de queda do lançamento em alta velocidade varia entre 70 e 90ft/s (pés 

por segundo), fazendo com que este leve a carga ao encontro do solo muito mais 

rapidamente que o lançamento de baixa velocidade (até 28ft/s). Isso proporcionaria 

uma vantagem considerável em relação à precisão do lançamento, mesmo em 

condições de vento desfavoráveis. 

A queda mais rápida deixa a carga menos tempo sujeita a ação dos ventos na 

Zona de Lançamento, que podem deslocá-la para um local indesejado. Como o objeto 

de estudo deste trabalho pressupõe a utilização de ZL de dimensões restritas, essa é 

uma característica desejada para o lançamento. 
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2.7.3 Custos do material 
 

A preparação de um CDS difere muito pouco para os dois tipos de lançamento, 

já que as principais mudanças são na quantidade de dissipadores de choque e no 

paraquedas utilizados. Se considerarmos a preparação padrão da carga, de acordo 

com o Manual Técnico de Preparação de Fardos e Cargas, os custos serão bastante 

similares. 

Um estudo prático realizado pelo 1º Tenente Gabriel Alves Medeiros entre os 

anos de 2019 e 2020 sobre o lançamento aéreo de suprimento em apoio a Pelotões 

Especiais de Fronteira do Exército Brasileiro verificou que o custo de uma carga CDS 

é de aproximadamente R$ 17.150,00. Esse valor considera o material de consumo 

(fitas, cadarços, honey comb, materiais que se perdem naturalmente a cada 

lançamento) e o material permanente (engates e argolas metálicos, tirantes, que são 

recuperados após o lançamento e reutilizados diversas vezes), sem contar que estes 

últimos seriam recuperados. Não inclui, no entanto, o valor do paraquedas, pois que 

o estudo em questão planejou utilizar paraquedas descarregados em boas condições 

de uso, que já não possuem valor para a União. 

No caso da utilização de paraquedas que ainda não terminaram a sua vida útil, 

o custo do CDS aumentaria consideravelmente. Neste caso, seria interessante 

estudar soluções alternativas, como os paraquedas de baixo custo, que já são 

utilizados por outros países quando não há possibilidade de resgatar o material do 

lançamento. Existem diversas empresas estrangeiras que fabricam este material e 

suas especificações e materiais não são de difícil acesso. A fábrica de paraquedas 

brasileira Vertical do Ponto, Empresa Estratégica de Defesa, poderia ser sondada 

quanto a fabricação desse material, se fosse necessário. 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS        
 
 

Como instrumento de coleta de dados, foi realizado um questionário, cujas 

perguntas estão no Apêndice A deste trabalho, direcionado a militares possuidores do 

curso DOMPSA e com alguma experiência na atividade de Lançamento Aéreo de 

Suprimento (LAS). Os dados coletados trouxeram importantes opiniões e sugestões 

sobre o emprego da atividade no apoio a populações isoladas por calamidade pública 

que serão discutidas neste tópico. 

As primeiras perguntas realizadas tinham o intuito de conhecer melhor o público 

que participou e descartar aqueles que não cumprissem os requisitos básicos ou não 

tivessem ao menos 2 anos de experiência de serviço em alguma Organização Militar 

(OM) que realizasse o LAS. Todos as respostas aqui consideradas são de militares, 

dentre oficiais e sargentos, possuidores do curso DOMPSA. 

Sobre o tempo de experiência de serviço em OM que realizasse o LAS, as 

respostas foram consolidadas no gráfico abaixo: 

 

 
GRÁFICO 11 - Quantidade de militares versus anos de experiência com LAS. 

 

Considerando que os militares especialistas que servem nessas Unidades 

concorrem a escala de responsáveis por lançamento de carga (Mestre de Lançamento 

ou Auxiliar do Mestre de Lançamento) e de equipe terra, estes militares cumprem os 

requisitos para a participação no questionário, pois possuem conhecimento técnico, 

adquirido no curso, e prático, adquirido através da participação em exercícios de 

adestramento. Pode-se observar que a maioria dos participantes possui mais de 5 

anos de experiência, o que enriquece e traz mais credibilidade às respostas dadas. 
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No segundo questionamento, foi perguntado onde o militar servia no momento 

e o gráfico a seguir mostra os dados obtidos. 

 

 
GRÁFICO 2 - Quantidade de militares versus OM onde serve atualmente. 

 

A maioria dos participantes se encontram atualmente servindo em unidades 

que praticam a atividade em sua rotina. Boa parte desse são instrutores do Curso 

DOMPSA, grupo composto por pessoal selecionado e experiente, responsável por 

transmitir todo o conhecimento teórico e prático aos alunos, realizar estudos de novos 

materiais, práticas, técnicas e manuais.  

No intuito de saber a opinião do público sobre a relevância do tema para a 

especialidade e para o B DOMPSA, foi questionado de achavam interessante que o B 

DOMPSA utilizasse sua capacidade de Lançamento Aéreo de Suprimento para, 

eventualmente, apoiar a população brasileira (ou até a comunidade internacional) em 

uma situação em que os demais modais logísticos (terrestre, fluvial, ferroviário) que 

dão acesso a essa população estivessem temporariamente inutilizáveis. A totalidade 

dos questionados acredita que sim, conforme mostrado no gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 12 - Percentual que acredita ser interessante usar o LAS em apoio 

humanitário. 
 

Em seguida, foi perguntado se, no caso de um apoio a uma população isolada, 

seria possível realizar um Lançamento de Bordo preciso de uma carga média (CDS) 

sem a presença de uma Equipe Terra, apenas com a utilização das coordenadas 

geográficas da Zona de Lançamento. Esta pergunta traz ao debate uma das 

dificuldades levantadas para esse tipo de lançamento, tendo em vista a situação 

calamitosa onde se encontra o elemento apoiado. As respostas foram consolidadas 

abaixo: 

 

 
GRÁFICO 13 - Percentual que acredita ser possível realizar LAS sem a equipe terra. 

 

A fim de entender melhor a opinião do questionado, foi deixado um campo 

aberto para a exposição dos motivos ou de observações gerais acerca do assunto, 
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caso fosse seu interesse. A maioria das exposições apresentadas concordava que 

seria possível realizar o lançamento sem a equipe terra, mas que era preferível 

executá-lo com a equipe presente. A sugestão foi realizar a infiltração da equipe na 

Zona de Lançamento através do Salto Livre Operacional (SLOp), que poderia então 

montar os painéis para balizamento do local do lançamento. 

Esta é uma questão a ser levantada, entretanto, de acordo com a situação 

específica do local do lançamento. A presença da equipe terra no local facilitaria a 

preparação da ZL e a recuperação do material, mas traria um problema de igual 

complexidade: como realizar a extração desta equipe e do material do local que se 

encontra isolado? Se a previsão de resolução dos problemas das vias logísticas até o 

local isolado for de um a dois dias a equipe poderia levar seu suprimento e permanecer 

no local aguardando a exfiltração. Mas nos casos em que não haja uma previsão tão 

otimista, a infiltração da equipe terra se torna inviável. 

A grande maioria dos questionados, apesar das ressalvas, acredita que seja 

possível lançar o suprimento sem a presença da equipe terra nos casos em que assim 

for exigido. Alguns pontos citados a favor desse argumento é a experiência já 

desenvolvida por outros países e a tecnologia presente nas aeronaves mais novas, 

como o KC-390, aeronave de transporte de carga fabricada pela EMBRAER e já em 

uso pela Força Aérea Brasileira. Este equipamento é dotado da tecnologia Computed 

Air Release Point (CARP), que ajuda a calcular o ponto ideal de lançamento da carga 

para que ela atinja o local escolhido, levando em consideração elementos como 

altitude, vento, densidade da carga, entre outros. 

Para os objetivos deste trabalho é importante aliar os entendimentos práticos 

dos especialistas aos conhecimentos teóricos e tecnológicos desenvolvidos e já 

empregados no Brasil e em outros países. Realizar o lançamento aéreo de suprimento 

sem a presença de uma equipe em solo pode ser imprescindível para o apoio a uma 

população isolada em determinadas situações. 

Adentrando mais especificamente no problema central deste estudo, foi 

perguntado se o militar acredita ser viável o lançamento de uma carga média com 

itens de alimentação (gêneros secos e frigorificados) por CDS pelo tipo de lançamento 

de Alta Velocidade. As respostas aqui foram bastante divididas, como mostra o gráfico 

abaixo: 
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GRÁFICO 14 - Viabilidade do lançamento de gêneros alimentícios em alta 

velocidade. 
 

A maioria dos questionados acredita que seja possível realizar o lançamento 

em alta velocidade, o que corrobora com as atividades já realizadas por Exércitos e 

Forças Aéreas de outros países. Será exigido uma preparação adequada do material 

lançado, para que se evite perdas devido ao impacto.  

Em seguida, os participantes foram questionados se o lançamento de Alta 

Velocidade seria mais preciso do que o lançamento de Baixa Velocidade. 
 

 
GRÁFICO 15 - Lançamento em alta velocidade seria mais preciso que o lançamento 

em baixa velocidade. 
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Aqui vemos que o consenso é de um lançamento mais preciso em alta 

velocidade, alinhado com o que está previsto no Manual Técnico de Lançamento 

Aéreo de Suprimento e com as experiências demonstradas de outros países. 

Foi aberto um espaço para que os questionados dissessem qual as principais 

dificuldades que eles visualizavam para operacionalizar uma missão de apoio a uma 

população isolada com lançamento aéreo de suprimento. Mais da metade sinalizou 

que a maior dificuldade seria recuperar o material permanente após o lançamento, 

partindo do pressuposto que não haveria equipe terra no local. Este é um problema 

real, mas que já vem sendo estudado e não é o escopo deste trabalho, bem como o 

segundo problema mais votado, que foi justamente a ausência da equipe terra ou a 

dificuldade de sua infiltração para balizar a Zona de Lançamento. 

Apenas dois militares identificaram como maior problema as dimensões 

reduzidas da Zona de Lançamento. Isso nos mostra que a grande maioria dos 

especialistas questionados não acredita ser esse um impedimento ou o ponto mais 

difícil a ser superado. O lançamento de alta velocidade a uma baixa altitude pode ser 

uma solução para esse empecilho. 

Por fim, foi perguntado se os militares acham que o emprego do B DOMPSA 

nesse tipo de atividade seria mais positivo ou negativo para o Batalhão (observando 

fatores como adestramento, exposição e visibilidade do batalhão). A unanimidade das 

respostas demonstra que há entusiasmo na ideia de utilizar essa capacidade única no 

Exército Brasileiro em prol de apoiar a população, e que isso traria muito mais 

visibilidade para a atividade de lançamento de carga. 
 

 
GRÁFICO 16 - Reflexos da atividade para o B DOMPSA. 
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Alguns dos motivos expostos pelos participantes foram: melhor aproveitamento 

do LAS em apoio à população civil em condições adversas, emprego real da 

capacidade do batalhão, além do maior prestígio da especialidade e do B DOMPSA 

perante o Exército Brasileiro e do Exército perante a sociedade. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 

 

O Lançamento Aéreo de Suprimento em apoio a uma população isolada, com 

uma Zona de Lançamento que pode ser de tamanho restrito e sem apoio de uma 

equipe terra é uma atividade complexa. Sem dúvida, mais estudos e testes deverão 

ser realizados para viabilizar o emprego do B DOMPSA nesse tipo de atividade. O 

lançamento de carga é um trabalho prático que demanda estudos no terreno e testes 

que busquem ao máximo simular a realidade para que se obtenham resultados 

confiáveis. 

Um estudo teórico, no entanto, é necessário para que se deem os primeiros 

passos na direção da execução. Definir os principais problemas, analisá-los, buscar 

soluções e exemplos bem-sucedidos ajuda e quebrar as primeiras barreiras.  

Este trabalho buscou trabalhar principalmente a questão do tipo de lançamento 

que melhor se ajustaria a especificidade da situação. Após o estudo dos manuais 

existentes, das experiências de outros exércitos e da opinião dos militares que 

empregam na sua prática cotidiana o lançamento de carga, chega-se à conclusão 

teórica de que é preferível utilizar o lançamento de alta velocidade nesses casos. 

O suprimento de tropas em regiões isoladas durante operações já é uma 

realidade há muitos anos. As tecnologias hoje existentes nas aeronaves, como o 

cálculo CARP e sistemas de geoposicionamento avançado, permitem que se realize 

o lançamento de carga sem o emprego da equipe terra, estando fora de uma situação 

de exercício. A Força precisaria se adaptar à realidade tática da situação e modificar 

alguns dos seus procedimentos em prol do cumprimento da missão. 

No caso de estudo deste trabalho, o emprego real no apoio a população isolada 

tem algumas características similares a uma situação de combate, principalmente por 

não haver a prioridade na recuperação do material empregado, e sim na execução do 

lançamento preciso e tempestivo para a população necessitada. Sendo assim, o 

lançamento de alta velocidade se enquadra melhor na demanda exigida.  

A queda mais rápida permite um trajeto da carga com muito menos interferência 

do vento e, portanto, muito mais preciso do que o de baixa velocidade. A utilização de 

paraquedas menores e, portanto, de menor custo, também apresenta uma vantagem 

econômica do lançamento de alta velocidade. 
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Para que seja possível implantar esse tipo de lançamento, é necessária a 

realização de um estudo prático detalhado sobre o assunto. O ideal seria a criação de 

uma equipe de militares do B DOMPSA e do Centro de Instrução Paraquedista 

General Penha Brasil, instrutores do curso DOMPSA, para realizar testes com cargas 

de pesos e tamanhos variados, além diferentes tipos de paraquedas, gerando 

relatórios práticos dos resultados e observando os problemas que surgirem, para que 

se encontre a melhor combinação de materiais e técnica para um lançamento de alta 

velocidade preciso e eficaz. 

Buscar a realização de intercâmbios com os exércitos de nações amigas que 

já realizam esse tipo de lançamento seria de vital importância para essa empreitada.  

A observação in loco dessa atividade permitiria a aquisição de conhecimentos práticos 

que encurtariam o caminho a ser percorrido e facilitariam a transposição dos 

obstáculos. A troca de experiências nessa área é sempre bem-vinda e vista 

positivamente por ambos os lados. 

Por se tratar de um tipo de lançamento que não é normalmente executado, 

apesar de constar nos manuais técnicos, é importante praticar a sua execução. O 

Exército vem cada vez mais sendo requisitado para missões de ajuda humanitária e 

apoio à população civil, então deve se manter adestrado nessa competência para o 

caso de um eventual acionamento. 

Após a realização de testes e a consolidação de uma técnica, deve-se buscar 

a integração com órgãos da sociedade civil visando demonstrar a capacidade 

desenvolvida e como ela pode ser útil à sociedade. O B DOMPSA ficaria então em 

condições de prestar esse apoio de suprimento em qualquer lugar do país em pouco 

tempo.  

Importante frisar que este trabalho não esgota todos as questões que envolvem 

o tema geral. Muitas dúvidas e questionamentos surgiram e muitas outras surgirão 

nas fases subsequente do estudo, durante os testes práticos. Através da realização 

do questionário com especialistas DOMPSA observou-se diversas outras questões 

que precisam ser estudadas mais a fundo, mas que a delimitação deste trabalho não 

permitia tal aprofundamento.  

Uma das maiores preocupações levantadas pelos DOMPSAs entrevistados foi 

a questão do recolhimento do material após o lançamento. Tal receio tem como origem 

o alto custo de aquisição do material aeroterrestre empregado no lançamento. Não é 

muito razoável descartar esse material se ele está em plenas condições de uso, pois 
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o mesmo pode ser utilizado muitas vezes mais. Uma das soluções é a utilização de 

paraquedas descarregados ainda em condições de uso, mas essa solução é limitada. 

Paraquedas utilizados para o lançamento em alta velocidade (26 pés) não existem em 

grandes quantidades no batalhão, como os T-10B, utilizados para o lançamento de 

tropa.  

Desenvolver ou adquirir um equipamento de baixo custo para o lançamento 

parece ser uma questão central. O Batalhão possui registrado em sua história o 

desenvolvimento de alguns materiais inovadores, como o equipamento para 

lançamento do cão junto ao seu cinófilo. Um estudo sobre a adaptação e utilização do 

T-10B descarregado em lançamento de alta velocidade poderia ser realizado para 

analisar a viabilidade do projeto.  

Outra possibilidade é de requisitar a fábrica de paraquedas Vertical do Ponto o 

desenvolvimento de um paraquedas de baixo custo, como os LCADS empregados 

pelos americanos nesse tipo de missão. A perspicácia dos especialistas DOMPSA, 

que já desenvolveram diversos tipos de equipamentos aeroterrestre em sua história, 

aliado a capacidade da fábrica, seria capaz de produzir equipamentos que cumpram 

essa finalidade. 

A possibilidade de infiltração de uma equipe terra via SLOp para recolhimento 

do material não necessita ser descartada. Um estudo de situação sobre o local e as 

condições do apoio a ser prestado é que determinará a possibilidade ou não de se 

usar a equipe. Podem ser estabelecidas linhas de ação para lançamento com ou sem 

a equipe terra e, tendo sido padronizados os procedimentos para cada uma, caberia 

aos comandantes responsáveis decidir qual a mais adequada ao momento. 

Uma outra ideia de lançamento também necessitaria ser desenvolvida: o 

lançamento em massa d’água. Quando se trata de calamidades públicas, uma 

hipótese de relevância considerável é a de enchentes e inundações, permitindo 

apenas o apoio por ZL aquática. Tal procedimento exigiria uma preparação específica 

da carga com materiais que mantivessem os itens lançados impermeabilizados e que 

permitissem a flutuação da carga após tocar a água.  

A Brigada de Infantaria Paraquedista já realizou este procedimento com cargas 

leves e médias: as primeiras através do 20º Batalhão Logístico Paraquedista, com os 

fardos A-Log; e as médias utilizando hidropallets (FIGURA 2). Ambos carregados de 

rações e água para a tropa. Nas Operações Biguá, realizadas regularmente, a tropa 
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simula um assalto aeroterrestre em ZL aquática, e o suprimento é lançado com a 

devida preparação para flutuar. 
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APENDICE A – QUESTIONÁRIO AOS MILITARES POSSUIDORES 
DO CURSO DOMPSA 

 
 

O seguinte questionário foi elaborado para servir de complemento aos estudos 

realizados neste trabalho, bem como para colher dados e opiniões dos militares 

possuidores do curso de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo 

Ar sobre o lançamento de carga em apoio à população isolada por calamidade pública. 

Segue abaixo a relação das perguntas enviadas aos militares. 

 

1. O senhor é possuidor do curso DOMPSA? 

2. Quantos anos de experiência na atividade DOMPSA o senhor tem (servindo no 

B DOMPSA, C DOMPSA/CIPqdt ou Tu DOMPSA/BApOpEsp)? 

3. Atualmente o senhor serve em qual Unidade? 

4. O senhor acharia interessante que o B DOMPSA utilizasse sua capacidade de 

Lançamento Aéreo de Suprimento para, eventualmente, apoiar a população 

brasileira (ou até a comunidade internacional) em uma situação onde os demais 

modais logísticos (terrestre, fluvial, ferroviário) que dão acesso a essa população 

estivessem temporariamente inutilizáveis? 

5. O senhor acha que, no caso de um apoio a uma população isolada, é possível 

realizar um Lançamento de Bordo preciso de uma carga média (CDS) sem a 

presença de uma Equipe Terra, apenas com a utilização das coordenadas 

geográficas da Zona de Extração? Se desejar, exponha quais argumentos o 

levaram à resposta anterior. 

6. Acredita ser viável o lançamento de uma carga média com itens de alimentação 

(gêneros secos e frigorificados) por CDS pelo tipo de lançamento de Alta 

Velocidade? 

7. Caso positivo, acredita que esse tipo de lançamento seria mais preciso do que o 

lançamento de Baixa Velocidade? 
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8. Quais as maiores dificuldades o senhor vê na realização de um Lançamento 

Aéreo de Suprimento para apoiar uma população temporariamente isolada 

devido a alguma catástrofe natural/calamidade pública? 

9. O senhor acha que o emprego do B DOMPSA nesse tipo de atividade seria mais 

positivo ou negativo para o Batalhão (observando fatores como adestramento, 

exposição e visibilidade do batalhão)? Se desejar, exponha quais argumentos o 

levaram à resposta anterior. 

10.  O senhor teria mais alguma consideração a fazer sobre esse assunto? 


