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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade técnica do lançamento aéreo de suprimento
de cargas à grande altitude. A doutrina corrente acerca do lançamento aéreo de suprimento no
Exército Brasileiro, apesar da recente edição do Manual Técnico (EB60-MT-43.406), em 2017,
ainda não trata de maneira precisa sobre esta capacidade. O lançamento aéreo realizado à
grande altitude surgiu para superar óbices quanto à exposição do meio aéreo ao fogo inimigo,
bem como permitir que o lançamento da carga, mesmo realizado a partir de pontos distintos,
atingissem o solo com maior precisão. O conjunto de equipamentos que envolve o modelo
Sherpa  PADS Ranger  700,  de  origem canadense,  utilizado  pelo  Comando  de  Operações
Especiais, necessita de um alto grau de adestramento para sua utilização e no que tange à sua
manutenção, há exigências por parte do fabricante que o executor tenha sido certificado por
este. Não há previsão da realização de novas certificações por parte da empresa MMIst Inc.,
fabricante do Sherpa. Os responsáveis pela preparação da carga e lançamento do material tem
tido instruções específicas de capacitação técnica. No entanto, a quantidade de missões de
adestramento contribui diretamente para a quantidade de militares plenamente aptos. 

Palavras-chave: Lançamento Aéreo. Grande Altitude. Capacitação Técnica.

ABSTRACT

The present work proposes a analyze the technical viability of the aerial launch of high altitude
cargo supply.  The current  doctrine about the aerial  launch of  supply  in  the Brazilian Army,
despite  the recent  edition of  the Technical  Manual (EB60-MT-43.406),  in 2017, still  doesn’t
accurately this capability. The aerial launch at high altitude emerged to overcome obstacles in
terms of exposing the air to the enemy fire, as well as allowing the launch of the cargo, even
from different points, to reach the ground with greater precision.  The equipment that involves
the Sherpa PADS Ranger  700 model,  of  Canadian origin,  used  by the  Special  Operations
Command, requires a high degree of training for its use and with regard to its maintenance,
there are requirements by the manufacturer that the executor has been certified by him. There
is no expectation of new certifications being made by the company MMIst Inc., manufacturer of
Sherpa. Those responsible for preparing the cargo and launching the material have had specific
instructions for technical  capacitation. However,  the number of  training missions contributes
directly to the amount of fully-qualified military personnel.

Keywords: Aerial Lunch. High Altitude. Technical Capacitation.
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1. INTRODUÇÃO

O  suprimento  utilizando  meios  aéreos  tem  como  marco  histórico  a  sua

utilização  em  campanhas  do  Exército  Britânico  ainda  no  século  XX,  dentro  do

contexto da 1ª Guerra Mundial no ano de 1915.

Esse  processo  de  distribuição  especial  começou  a  ser  doutrinariamente

empregado a partir da 2ª Guerra, desenvolvendo-se ao longo de outros conflitos no

século passado, como na Guerra do Vietnã (1955-75), Guerra do Golfo (1990-91),

Guerra da Iugoslávia (1991-2001), Guerra do Afeganistão (2001-2014) e Guerra do

Iraque (2003-2010).

O emprego do modal aéreo requer uma cauda logística mais robusta, tanto

para a manutenção das aeronaves quanto para a realização das atividades de apoio

propriamente ditas,  o que eleva bastante o custo em relação aos demais meios

como o viário  e  o ferroviário.  A  flexibilidade proporcionada pelo  acesso a  locais

remotos e a velocidade da entrega são os fatores preponderantes para utilização

deste processo de distribuição de suprimento.

O Lançamento Aéreo de Suprimento (LAS) necessita  de velocidades lentas

para uma aeronave que combinados com a altitude necessária  para a precisão,

obriga a realização da Navegação a Baixa Altitude (NBA), na qual as aeronaves são

vulneráveis ao fogo terrestre inimigo. 

A possibilidade da aeronave realizar o lançamento em alta altitude e a uma

grande distância da Zona de Lançamento, permite que a tripulação permaneça livre

de ameaças inimigas acima expostas. Como reporta o relatório de pilotos em missão

de suporte ao combate no Afeganistão:

[...] tínhamos dificuldade para execução do suprimento aéreo, 
na qual as aeronaves necessitavam realizar a navegação a 
baixa altitude (NBA) para aproximação das ZL, ficando 
expostas a ações de vetores antiaéreos e do terreno altamente 
escarpado, voando no interior de vales flanqueados por altas 
encostas e ainda com o mínimo de combustível em virtude do 
máximo aproveitamento da capacidade de carga nas 
aeronaves. Tais fatos caracterizavam essa missão como uma 
missão suicida. (JPADS, 2017).

Além disso, alcançar um alto grau de precisão (menos de 100 metros) exige

que  a  aeronave  voe  na  altitude  mais  baixa  possível,  buscando  o  limite  da

capacidade operacional do material empregado 

Tal  fator  é  tecnicamente  superado  no  uso  de  cargas  inteligentes  a  grande

altitude, com emprego de equipamento de lançamento de cargas múltiplas para um
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mesmo ponto, assim como a utilização de um mesmo Ponto de Saída (PS) para

diversas Zonas de Lançamento, como ilustrado na figura abaixo:

   
FIGURA 1 - Funcionamento do sistema Sherpa PADS durante o lançamento múltiplo 
Fonte: MMIST INC, 2015

1.1 PROBLEMA 

O suprimento aéreo tem como principal objetivo a manutenção ou ampliação

do  poder  de  combate  das  forças  amigas,  quando  as  situações  e  circunstâncias

impedirem a utilização de outros meios de transporte, como bem retrata o Manual

Técnico do LAS (EB60-MT-43.406):

As péssimas condições das vias de transporte constituem um 

dos principais fatores que impõe a necessidade da utilização do

suprimento pelo ar. O terreno difícil, as condições climáticas 

adversas e principalmente o inimigo são condicionantes que 

agravam o desenrolar das operações. Durante o avanço das 

tropas a necessidade de suprimento pelo ar aumenta, dada a 

impossibilidade da Engenharia recuperar em tempo útil as 

estradas e pontes danificadas pela ação do inimigo, sendo o 

meio aéreo o único meio de suprir à tropa. 

O  lançamento  de  cargas  em  altitudes  maiores  combinados  a  navegação

remota ou automaticamente baseada no Sistema Global de Posicionamento (GPS),

busca  superar  óbices  das  características  do  LAS  em  relação  à  exposição  da

aeronave e das dimensões da Zona de Lançamento.

Os primeiros estudos na busca por equipamentos desta natureza, surgiram a

partir da demanda da Exército e Força Aérea norte-americanos, identificados ainda

na década de 90 do século passado, foram sistematicamente utilizados a partir da

Guerra  do  Afeganistão  (2001),  ficando  conhecidos  por  Joint  Precision  Airdrop

System (JPADS) (WRIGHT, 2005). 
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Em  2010,  no  intuito  de  aumentar  a  capacidade  operativa  deste  tipo  de

suprimento,  o  Exército  Brasileiro  adquiriu  e  equipou  o  Comando  de  Operações

Especiais  (COpEsp),  com um equipamento SHERPA PADS modelo Ranger 700,

sendo o Brasil o único país latino-americano a possuir este tipo de material. 

Entretanto, por diversos motivos, os testes com o equipamento só aconteceram

a partir  do ano de 2014, sendo ainda pouco conhecida as suas capacidades por

parte dos próprios integrantes das tropas aerotransportadas.

No contexto das operações Aeroterrestres cabe ao B DOMPSA o encargo “da

inspeção,  dobragem,  armazenagem,  manutenção  e  distribuição  do  material

aeroterrestre  necessário  ao  lançamento  de  pessoal  e  material,  bem como  da

preparação das cargas médias e pesadas para o lançamento aéreo” conforme

descreve o Manual de Operações Aeroterrestres, EB 70-MC-10.207 (pág. 6-3) 

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.  

Ainda que sejam empregados em um extenso conjunto de atividades, iremos

nos deter somente àquelas correlatas com o suprimento pelo ar, dada a delimitação

do objeto deste estudo.  

Atualmente, encontramos estes especialistas sendo empregados neste tipo de

atividade basicamente em 2(duas) Organizações Militares, o BDOMPSA e o Btl Ap

Op Esp. Excluímos aqui o CIPqdt GPB, pois o aluno formado nesta Unidade escola

permanece lá em caráter transitório, e envolve-se somente em uma fase específica

do curso.  Há ainda,  uma seção DOMPSA orgânica na 3ª Companhia de Forças

Especiais, sediada em Manaus/AM, entretanto, em face da subordinação daquela

SU ao COpEsp, a consideramos no mesmo conjunto do Pel DOMPSA/ Cia Infl/ Btl

Ap Op Esp.

Diante do exposto, cabe a pergunta: quais as limitações técnicas do emprego

do equipamento Sherpa em prol de operações de suprimento aéreo realizadas pelo

Batalhão DOMPSA e pelo Pel DOMPSA/ Cia Infl/ Btl Ap Op Esp?
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é identificar as limitações técnicas do emprego

do equipamento SHERPA PADS modelo Ranger 700 pelos especialistas DOMPSA

da Bda Inf Pqdt e do COPESP.

Para  atingir  o  objetivo  geral  de  estudo  foram  relacionados  os  objetivos

específicos abaixo, que permitiram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo

apresentado neste estudo:  

a) Apresentar a doutrina de suprimento aéreo e conhecer seus diversos meios

e tipos de lançamento aéreo de carga, corrente no Exército Brasileiro;

b)  Apresentar  as  possibilidades  de  emprego  de  um  lançamento  aéreo  de

suprimento à grande altitude;

c)  Identificar  a  qualificação  do  pessoal  e  as  peculiaridades  do  material

necessários para a realização de um lançamento aéreo de suprimento à grande

altitude; e

d)  Identificar  as  limitações  para  a  realização  de  lançamentos  para

adestramento com o SHERPA PADS modelo Ranger 700.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O suprimento aéreo consiste em um processo especial de distribuição visando

à entrega de equipamentos e suprimentos necessários às ações de forças amigas,

por meio de lançamento de cargas, quando disponível os meios aéreos e garantida

a segurança dos recursos, mantém ou amplia sua capacidade de combate. 

Um sistema com base no GPS pode atingir a mesma ou melhor precisão a

partir  de  alturas  maiores,  permitindo  que  a  carga  seja  lançada  a  partir  de  uma

altitude mais segura.

O uso do equipamento requer treinamento específico e pessoal especializado,

envolvendo a tripulação da aeronave, os responsáveis pela preparação da carga,

dobragem do paraquedas, operação do sistema de navegação. A primeira leva de

militares  capacitados  para  operar  o  equipamento  foi  treinada  pela  empresa

fornecedora tendo em vista o contrato firmado quando da aquisição (Betat, 2017).

No  entanto,  para  a  continuidade  dessa  capacidade  operativa  não  há  qualquer

parceria firmada, sendo esta uma das maiores desvantagens no emprego de cargas

inteligentes citadas por Benney (2005).

Portanto,  o  estudo das limitações técnicas do lançamento  aéreo de cargas

controladas automaticamente, através da navegação pelo GPS se faz necessário

para manter esta capacidade diferenciada do Exército Brasileiro no continente latino-
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americano bem como difundir as suas possibilidades com vistas a ampliar a sua

utilização pelas FFAA.  

2. DESENVOLVIMENTO 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, a trajetória desenvolvida pela presente pesquisa tem seu início na revisão

teórica do assunto, através da consulta bibliográfica a manuais doutrinários, artigos,

experiências  relatadas,  aplicação  de  questionário  aos  envolvidos  diretamente  no

objeto do estudo, argumentação e discussão de resultados.

Por se tratar de análise de fatores subjetivos a abordagem do problema foi

realizada através de conceitos de pesquisa qualitativa, para que fosse possível, a

partir  das  experiências  vividas pelos  especialistas  diretamente  envolvidos com o

objeto do estudo, buscar uma solução para o problema de pesquisa. 

A especificidade do objetivo geral e o pouco conhecimento escrito produzido –

até mesmo quando se amplia a análise para assuntos correlatos ao tema – nos

levaram a utilização da modalidade exploratória no desenvolvimento da pesquisa.

2.1 REVISÃO DA LITERATURA

O  Manual  Técnico  do  Lançamento  Aéreo  de  Suprimento  (LAS)  (EB60-MT-

43.406) o subdivide conforme as suas características da seguinte forma:

a) Tipo de lançamento: como base na velocidade de queda da carga;

b) Forma de lançamento: conforme a maneira como a carga é extraída;

c) Método de lançamento: toma como referência o acondicionamento da carga

na aeronave; e

d) Processo  de  lançamento:  conforme  o  ponto  de  saída  da  carga  para  o

lançamento.

A partir  do qual extraímos os seguintes dados como as características mais

relevantes:

FATOR DE
CLASSIFICAÇÃO

DENOMINAÇÃO CARACTERÍSTICA

TIPOS

baixa velocidade
- utiliza paraquedas de carga
- velocidade da carga < 28 ft/s

alta velocidade
- utiliza paraquedas estabilizador
- velocidade da carga: > 70 ft/s e < 
90 ft/s 

lançamento livre

- não utiliza paraquedas
- velocidade da carga: >130 e >150 
ft/s
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FATOR DE
CLASSIFICAÇÃO

DENOMINAÇÃO CARACTERÍSTICA

FORMAS

fardo de porta - carga manualmente empurrada

gravidade
- carga liberada por dispositivo 
instalado na aeronave

extração
- utilização de um paraquedas de 
extração 

MÉTODOS

sistema de liberação 
de containers (CDS)

- carga acondicionada em 
containers 

lançamento pesado - carga acondicionada em 
plataforma específica 

rasante
- carga extraída de 3ft a 10ft de 
altura

PROCESSO

luz verde

- ponto de saída da carga 
determinado pela Equipe Terra em 
coordenação com a tripulação da 
aeronave 

vertical da letra código

- ponto de saída da carga 
determinado pela Equipe Terra sem 
comunicação com a tripulação da 
aeronave

lançamento de bordo
- ponto de saída determinado por 
cálculo matemático 

Quadro 1: classificações do lançamento aéreo de suprimento.
Fonte: EB60-MT-43.401

O emprego do LAS na distribuição de suprimento advém da necessidade de

entrega das mais variadas Classes, quando os processos normalmente utilizados

estão  indisponíveis  ou  são incapazes de  atender  a  demanda,  como bem ilustra

Souza:

O emprego do lançamento de cargas pelo ar pode ser utilizado
nas seguintes situações: transposições de obstáculos naturais
de  vulto,  operações  profundas  e  de  grande  mobilidade
(aproveitamento  do  êxito,  reconhecimento,  vigilância  e
proteção, movimentos retrógrados e marchas para o combate)
que  exijam  grandes  e  rápidos  deslocamentos  de  unidades,
inexistência de uma rede adequada de estradas para suportar
a  tonelagem  necessária,  a  interdição  ou  danificação  das
estradas  pelo  inimigo  e  o  isolamento  de  tropas  amigas
(SOUZA, 2001, p. 14). 

O Boletim  Técnico  do  Sherpa  Ranger  700,  é  o  documento  produzido  pelo

COpEsp,  assessorado pelo CIPqdt  GPB e pelo BDOMPSA,  com a finalidade de

testar as possibilidades de utilização do material, trazendo como resultado final, os

pontos que destacamos na tabela abaixo: 

TABELA 1: Capacidades Técnicas do equipamento Sherpa Ranger 700
CAPACIDADES TÉCNICAS DESCRIÇÃO
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Infiltração Aeroterrestre - distâncias laterais substanciais

Segurança na navegação

- o sistema tem capacidade de reconhecer 
variações atmosféricas e possui 
comunicação via GPS
- há o acionamento das linhas direcionais 
para garantir um pouso suave

Capacidade de carga - capacidade de carga entre 52kg e 318kg
CAPACIDADES TÉCNICAS DESCRIÇÃO

Altura máxima de lançamento - permite o lançamento até 25.000ft

Navegação “off-line”
- o sistema permanece navegando em 
círculos caso ocorra a perda do sinal do 
GPS

Fonte: Boletim Técnico 001/2015, do Btl Ap Op Esp

A formação do DOMPSA visa a plena capacitação para  o desempenho de

todas a missões atinentes à especialidade, para que o mesmo seja capaz de:

 certificar  a  utilização  de  equipamentos correlatos
específicos para emprego em atividade aeroterrestre; planejar
e gerenciar as atividades da Área Funcional Apoio de Material
aos  elementos  apoiados,  no  contexto  de  uma  Operação
Aeroterrestre  ou  de  uma  Operação  no  Amplo  Espectro;
certificar a preparação de cargas leves, médias e pesadas
para o lançamento aéreo de suprimento; certificar a preparação
de cargas-tipo para o aerotransporte de suprimento; coordenar
as atividades de movimentos de carga dentro de aeródromos e
carregamento  de  aeronaves,  no  contexto  de  uma  operação
aeroterrestre; operar uma Zona de Extração (ZE) por ocasião
do  lançamento  aéreo  de  suprimento;  e  gerenciar
tecnicamente, prestando assessoramento quanto ao emprego
do material aeroterrestre aos elementos apoiados, no contexto
de uma Operação Aeroterrestre ou de uma Operação no Amplo
Espectro”. (SILVA, 2014, p. 28). 

Já o cabo/soldado, após a sua formação no curso de Auxiliar de DOMPSA,

será o responsável pela coordenação da execução, sob supervisão e fiscalização do

DOMPSA  (SILVA,  2014,  p.33),  de  todas  as  missões  desempenhadas  por  este,

sendo elas, no que tange especificamente ao objeto deste trabalho, as seguintes:

-  Assessor/Perito Técnico de Material Aeroterrestre: como
conhecedor  do  equipamento  aeroterrestre,  está  habilitado  a
prestar  assessoramento  técnico  sobre  seu  emprego
operacional e a logística a ele relacionada, bem como realizar
estudos e testes para aquisição e desenvolvimento de novos
equipamentos, e periciar e emitir documentação técnica sobre
as condições de emprego do material aeroterrestre. 
-  Chefe da Equipe de Preparação de Cargas:  coordenar e
controlar  as  atividades  de  preparação,  transporte  e
carregamento  de  cargas  leves,  médias  e  pesadas  para  o
lançamento.  Supervisionando  a  preparação das cargas,  bem
como das atividades complementares à preparação, deixando-
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as  em  condições  de  serem  lançadas  pelo  Mestre  de
Lançamento em função. 
-  Mestre  de  Lançamento  de  Carga  (ML):  coordenar  e
controlar as atividades logísticas para o lançamento de cargas
médias e pesadas em aeronaves militares em pleno voo, em
coordenação com os elementos da Força Aérea Brasileira em
função. 
-  Auxiliar  do Mestre  de Lançamento de Carga  (Aux ML):
coordenar  e  controlar  as  atividades  logísticas  para  o
lançamento  de  cargas  médias  e  pesadas  em  aeronaves
militares em pleno voo, em auxílio ao Mestre de Lançamento e
em coordenação com os elementos da Força Aérea Brasileira
em função. 
-  Chefe  da  Equipe  de  Terra  em Lançamento  de  Cargas:
coordenar e controlar as atividades de lançamento e segurança
atinentes  ao  chefe  da  equipe  de  terra  por  ocasião  de  um
lançamento  aéreo  de  suprimento,  em  coordenação  com  os
elementos da Força Aérea Brasileira em função. 
- Chefe da Equipe de Recolhimento de Cargas: coordenar e
controlar  os  trabalhos  de  mobilização  e  recolhimento  do
material aeroterrestre empregados no lançamento, numa ZE/ZL
em  coordenação  com  o  Chefe  da  Equipe  de  Terra  (SILVA,
2014, p. 30 e 31). 

O Sherpa Ranger 700, a partir de seu manual, nos apresenta a composição

básica do sistema: 

- unidade de orientação autônoma: é uma unidade de orientação, navegação e

controle de paraquedas baseada em GPS, controlando-o através de duas linhas de

direção  ativadas  por  motores  de  corrente  contínua  que  guiam  os  guinchos  de

direção, controlando o sistema da mesma forma que um paraquedista controla um

paraquedas de salto livre, puxando a linha de direção esquerda ou direita e puxando

ambas as linhas para um pouso alargado.

-  sistema  de  paraquedas:  composto  pelo  contêiner,  paraquedas  principal

navegável, saco de implantação e “drogue”. O paraquedas é dobrado no saco de

implantação, que por sua vez é dobrado com os tirantes no contêiner do paraquedas

preso  à  unidade  de  orientação  autônoma  e  a  “drogue”  montada  no  topo  do

container. 

-  unidade de recebimento de dados:  fornece ao operador  duas funções de

orientação do sistema, primeiramente, pode ser utilizado para fornecer um novo alvo

para o sistema voar, e ainda, pode ser utilizado para controlar o sistema durante o

voo. 

2.2 METODOLOGIA

2.2.1 Levantamento Bibliográfico

Iniciamos  o  delineamento  da  pesquisa  com  a  definição  de  termos  e

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em
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uma revisão  da  literatura  no  período  de  jan/2005  a  dez/2017.  Essa  delimitação

baseou-se na necessidade de atualização do tema, visto que na última década tem

ocorrido  um  processo  de  transformação  da  Doutrina  Militar  Terrestre;  e  o

Lançamento  Aéreo  de  Suprimento,  dentro  do  Grupo  Funcional  Suprimento  da

Função de Combate Logística não está alheio à este processo, sendo objeto de

significativas mudanças no seu preparo e emprego, exigindo assim uma revisão e

atualização doutrinária. 

Foram  utilizadas  as  palavras-chave:  Lançamento  de  cargas  inteligentes,

Lançamento  de  carga  à  grande  altitude,  JPADS,  Sherpa,  juntamente  com seus

correspondentes em inglês e espanhol, em sítios eletrônicos de procura na Internet,

biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da

Escola  de  Comando  e  Estado-Maior  do  Exército  (ECEME),  sendo  selecionados

apenas  os  artigos  em  português,  inglês  e  espanhol.  O  sistema  de  busca  foi

complementado  pela  coleta  de  dados  de  manuais  de  campanha  do  Exército

Brasileiro referentes ao tema.

A doutrina militar brasileira acerca do Lançamento Aéreo de Suprimento, era

toda baseada em Cadernos de Instrução do Curso DOMPSA do Centro de Instrução

Paraquedista General Penha Brasil, até a edição do EB 60 – MT – 43.406 (Manual

Técnico do Lançamento Aéreo de Suprimento), ocorrida em 2017, o que, além da

nova  categorização  como  Manual,  contribuiu  também  para  a  centralização  do

conhecimento. 

O  Manual  de  Operações  Especiais  (EB70-MC-10.212),  ao  tratar  da

execução da Função de Combate Logística ressalta que o foco a ser dado neste tipo

de operação é o de proporcionar a amplitude de alcance e de duração, e que sendo

as atividades logísticas bastante restritas, esta configura-se como sendo “uma das

maiores limitações da F Op Esp”. Caracterizando-a pelos seguintes aspectos:

a) centralização do apoio logístico específico;
b)adoção de técnicas e procedimentos logísticos especiais,
capazes de assegurar presteza e efetividade do apoio; 
c) disponibilidade permanente de pessoal habilitado;
d) estreita ligação com as estruturas logísticas das F Op Esp 
congêneres e das demais F Cte em presença; e
e)necessidade de rigor e presteza acima dos padrões normais 
nos procedimentos logísticos. 

   

2.2.2 Questionário

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares formados

no  Curso  DOMPSA  e  no  Curso  de  Formação  de  Auxiliares  de  DOMPSA,  que
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estejam  sendo  empregados  em  atividades  aeroterrestres  na  Bda  Inf  Pqdt  e  no

COPESP, pois são estes os militares com possibilidades reais de emprego com o

equipamento objeto da pesquisa.

 O estudo foi limitado particularmente às últimas 5 (cinco) turmas formadas,

devido  a  ser  este  o  período em que o  material  começou a  ser  empregado nos

adestramentos dessas Grande Unidades, e portanto, momento este que pode ser

considerado  como  o  marco  inicial  para  que  tal  capacidade  pudesse  ser

desenvolvida.

Dessa  forma,  utilizando-se  dados  obtidos  nos  relatórios  dos  testes  do

material e em consultas ao Curso DOMPSA e ao B DOMPSA, a população a ser

estudada foi estimada em 80 militares. A fim de atingir uma maior confiabilidade das

induções realizadas,  buscou-se atingir  uma amostra significativa,  utilizando como

parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido,

a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 37.

Nesse  escopo,  foram  distribuídos  56  questionários  a  oficiais,  sargentos,

cabos e soldados do Exército Brasileiro, possuidores dos cursos já mencionados. 

O efetivo  acima foi  obtido  considerando 150% da amostra  ideal  prevista

(nideal=37), utilizando-se como N o valor de  80 militares, sendo 58 DOMPSA e 22

Auxiliares de DOMPSA.

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta (e-

mail)  para 56 militares que atendiam os requisitos.  Entretanto, devido a diversos

fatores,  somente  27  respostas  foram  obtidas  (72,97%  de  n ideal e  48,21%  dos

questionários  enviados),  não  havendo  necessidade  de  invalidar  nenhuma  por

preenchimento incorreto ou incompleto.

A partir do nideal (37), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=27) foi

inferior  ao  desejado  para  o  tamanho  populacional  dos  potenciais  integrantes  da

amostra, no entanto não inviabiliza, tampouco reduz a relevância desta pesquisa,

haja vista a especialização da amostra.

Foi  realizado  um pré–teste  com  5  (cinco)  capitães-alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a

amostra  proposta  no  estudo,  com a  finalidade  de  identificar  possíveis  falhas  no

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de

forma idêntica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A inteira compreensão do que seria o Estado da Arte,  no que se refere ao

desenvolvimento de capacidades operativas, pode se dar através de uma extensa

quantidade de fatores subjetivos, relativos a todos os atores que integram o objeto

de uma pesquisa. Entretanto, acerca do objeto deste estudo e a partir dos dados

levantados,  mostrou-se mais elucidativa a divisão em aspectos doutrinários e de

capacitação do pessoal. 

3.1 ASPECTOS DOUTRINÁRIOS

Quanto a classificação doutrinária demonstrada no Quadro 1,  com base no

Manual  Técnico  do  Lançamento  Aéreo  de  Suprimento,  nota-se  que  o  objeto  da

pesquisa não se enquadra especificamente em somente uma delas, devido às suas

peculiaridades ele se apresenta de forma híbrida dentro das subdivisões quanto ao

tipo e ao processo, e similar quanto à forma e ao método.

Quanto ao tipo de lançamento, tem características de baixa velocidade devido

a utilização de paraquedas de carga e velocidade final da mesma; de alta velocidade

pela utilização de um paraquedas estabilizador na parte  superior da carga; e de

Lançamento Livre tendo em vista a velocidade inicial da carga.   

Quanto à forma de lançamento, pode-se estabelecer que trata-se de gravidade,

com o paraquedas fixado no cabo de ancoragem da aeronave exercendo o papel de

auxiliar no processo de abertura do paraquedas principal, mas também tendo como

função a estabilização da queda antes da extração do paraquedas principal ocorrida.

Quanto  ao  método  de  lançamento,  é  idêntico  ao  sistema  de  liberação  de

containers (CDS). 

Quanto  ao  processo,  pode  ser  tratado  como  lançamento  de  bordo,  mas

diferentemente das cargas convencionais, a responsabilidade pela determinação do

Ponto de Saída da carga não é do navegador – integrante da tripulação da aeronave

– mas do Mestre de Lançamento, elemento especialista DOMPSA com o curso de

operador do equipamento. 

O Manual da Fabricante (Guided Parachute Delivery System, 2011) alerta para

a necessidade de certificação através de treinamento específico com a MMIST Inc.

para operar e executar as atividades específicas do lançamento e manutenção do

Equipamento  Sherpa  Ranger  700,  ideia  esta  ratificada  pelo  Boletim  Técnico

001/2015, do Batalhão de Apoio as Operações Especiais. 

3.2 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL 
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A formação, quer seja no Curso DOMPSA, realizado no CIPqdt GPB, ou no

CFC Aux DOMPSA, sob responsabilidade do B DOMPSA, são os momentos em que

os futuros especialistas recebem a maior parte do seu conhecimento, no que tange à

doutrina  e  ao  emprego  do  material  aeroterrestre.  Existe  ainda,  a  ocorrência  da

atualização  dos  conhecimentos  quando  há  necessidade  na  alteração  de

procedimentos ou na aquisição de novos materiais.  Estes  são os dois  principais

momentos em que se busca a capacitação para o desempenho das funções.  

A  constante  atualização  em  todas  as  áreas  que  envolvem  a  atividade

DOMPSA, refletiu-se em uma auto avaliação com um nível de exigência elevado

quanto à necessidade de conhecimento para a execução de tarefas, inferida a partir

da tabela abaixo:

TABELA 3: Avaliação da amostra, sobre o grau de instrução X auto percepção da capacidade 
de desempenho das funções 

Grupo

Atividade

Amostra

Percentual

Não tiveram instrução no curso de formação 42,9%

Nunca tiveram instrução após a formação 67,9%

Nunca tiveram instrução no curso ou após a formação 25,0%

Considera-se plenamente apto a ser empregado em todas as 
atividades que envolvem o Lç SHERPA 28,6%

 Fonte: O autor

Embora  grande  parte  (75,0%)  tenha  recebido  instrução  específica  com  o

material  em alguma oportunidade,  somente  um pouco  mais  de  um terço  destes

(28,6%)  considera-se  plenamente  apto  a  desempenhar  todas  as  possíveis

atribuições que pode vir a receber nas atividades que envolvem um Lç Aéreo de

cargas inteligentes.

GRÁFICO 1 – Realização de Lançamentos X Tempo
Fonte: O autor
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A  participação  em adestramentos  com  o  equipamento  já  ocorreu  para  um

numero considerável da amostra de (64,3%) , entretanto, ao utilizar como critério de

observação o fator temporal, observa-se que entre os que já participaram, a maior

parte o fizeram há mais de 1 (um) ano, o que levaria a necessidade de, no mínimo,

instruções para recapitular o conhecimento.

Os  dados  obtidos  com  o  questionário  relativos  ao  grau  de  instrução,

combinados com o grau de percepção de confiança para a execução das atividades,

leva  a  um  denominador  comum  de  que  menos  de  um  terço  (28,6%)  sente-se

plenamente capaz de ser empregado e que este valor é coincidente nas seguintes

variáveis:

1) Receberam instrução específica há menos de 2 (dois) anos; e

2) Realizaram adestramento com o material há menos de 1(um) ano; 

Outro dado importante a ser destacado é  que para atender a exigência técnica

da  certificação  com  a  fabricante,  no  tocante  as  atividades  de  lançamento  e

manutenção do SHERPA Ranger 700, a empresa MMIST Inc. forneceu treinamento

a 11 (onze) militares do Comando de Operações Especiais,  em dezembro de 2014,

distribuídos da seguinte forma:

Posto/Grad Quantidade Em 
atividade

Oficiais 04 01
Sargentos 03 03
Cb/Sd 04 03

Quadro 2: Relação de militares certificados pela fabricante 
Fonte: O autor

No atual  panorama  não  há  perspectiva  de  qualquer  contrato  no  intuito  de

serem  certificados  novos  militares,  restando  a  ampliação  desse  universo  de

capacitados, e consequente difusão do conhecimento, ao repasse das instruções

através destes mesmos militares. 

A  partir  do  confronto  dos  dados  levantados  com  a  revisão  da  literatura

apresentada,  podemos  observar  a  necessidade  da  atualização  doutrinária  que

contemple  adequadamente  e  especificamente  o  lançamento  de cargas à  grande

altitude, utilizando um sistema de navegação inteligente, para consubstanciar este

processo especial de distribuição de suprimento e propiciar maior familiaridade aos

futuros operadores do material.  

A  falta  de  missões de adestramento  destaca-se como o  principal  fator  que

poderá vir a causar a perda dessa capacidade operativa, merecendo uma atenção
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especial por parte dos gestores da atividade DOMPSA.  

Há necessidade de uma difusão ampla e imediata de todo o conhecimento

necessário  para  a  realização  deste  tipo  de  LAS,  pois  como  foi  apresentado,  é

complexa e composta de elementos cognitivos variados. Considerando a quantidade

de militares certificados pela fabricante e que ainda estão em atividade, há o risco da

quebra de continuidade das atividades a médio prazo. 

4. COSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto as questões de estudo e objetivos proposto no inicio deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a

compreensão sobre o lançamento aéreo de cargas inteligentes à grande altitude e

as implicações técnicas para a Força Terrestre. 

A  revisão  de  literatura  possibilitou  concluir  que  a  doutrina  vigente,  embora

atualizada,  ainda  não  contemplou  o  emprego  de  equipamentos  com  as

características do que foi estudado, e mesmo no exterior, pouco se produziu acerca

do tema, crescendo de relevância a necessidade de desenvolver tal capacidade de

forma  pioneira  a  nível  regional,  e  para  tanto,  o  desenvolvimento  do  pessoal

empregado é imprescindível.

A compilação de dados permitiu identificar que, considerando-se o treinamento

recebido  e  os  adestramentos  realizados,  o  percentual  de  militares  aptos  a

empregarem  o  equipamento  é  de  menos  de  30%  (trinta  por  cento)  dentro  do

universo pesquisado,  o  que torna imperiosa a necessidade de se restabelecer  a

parceria  com o fabricante  para  permitir  a  certificação contínua  dos  especialistas

DOMPSA tanto do B DOMPSA quanto do COPESP.  

Alinhado  a  todas  as  possibilidades  do  material,  surge  a  necessidade  de

desenvolver  um  plano  de  adestramento  continuado  envolvendo  treinamento  de

pessoal  e  consequentemente,  missões  conjuntas  de  adestramento  com a  Força

Aérea Brasileira. A tripulação da aeronave, apesar de exercer um papel secundário

se comparada aos outros tipos de Lançamento Aéreo de Suprimento, deve estar

familiarizada com as nuances do emprego do material.

Recomenda-se, assim, que o CIPqdt GPB insira no Curso de DOMPSA, ainda

que  como  disciplina  complementar,  instruções  para  capacitar  o  especialista  a

executar todas as atividades que envolvem o lançamento aéreo de suprimento à

grande altitude, tendo como base o emprego do equipamento Sherpa Ranger 700.

Conclui-se, portanto, que é viável, com restrições, o lançamento de suprimento

aéreo à  grande altitude,  utilizando  o  equipamento  Sherpa Ranger  700,  havendo
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necessidade de atualização doutrinária, e para a continuidade dessa capacidade há

a  necessidade  da  adoção  de  medidas  imediatas  para  qualificação  do  pessoal

empregado.
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