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RESUMO 

O processo especial de suprimento lançamento aéreo é oriundo da 

necessidade de entregar com segurança todas as classes de suprimento em tempo 

e local oportunos para o combate, é neste contexto que foi desenvolvido o 

lançamento de bordo rasante. O presente artigo teve como objetivo uma analise do 

método de Lançamento de Bordo Rasante, em comparação com o Sistema de 

Lançamento de Cargas Inteligentes, como técnica de Lançamento Aéreo de 

Suprimento, realizando uma revisão sobre suas possibilidades e limitações de 

emprego. Como metodologia de pesquisa classifica-se como de natureza aplicada, 

visando aplicação prática do conhecimento gerado. A forma de abordagem do 

problema enquadra-se na pesquisa qualitativa, valendo-se do método indutivo para 

tomada de decisões. Para o objetivo geral foi empregado a modalidade de pesquisa 

exploratória, englobando o estudo bibliográfico seguido por um questionário. Todo o 

aparato metodológico teve  

como resultado que o emprego do Lançamento de Bordo Rasante é menos 

eficiente que o Sistema de Lançamento de Cargas Inteligentes pois há melhor 

rendimento e segurança neste ultimo método. 

PALAVRAS-CHAVE: Lançamento Aéreo de Suprimento, Lançamento de Bordo 

Rasante, Sistema de Lançamento Inteligente. 
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ABSTRACT 

The special process of air delivery supply comes up from the need to safely 

deliver all classes of supply at the right time and place in the ground. The Low – 

Altitude Parachute Extraction System was developed in this context. The purpose of 

this paper is to analyze the method of Low – Altitude Parachute Extraction System, in 

comparison to the System of Launching of Intelligent Loads, as a technique of 

Airdrop System, carrying out a review about its possibilities and limitations of 

employment. As a research methodology it is classified as applied nature, aiming at 

the practical application of the generated knowledge. The approach to the problem is 

based on qualitative research, using the inductive method for decision making 

process. In order to achieve the current purpose, the exploratory research modality 

was used, encompassing the bibliographic study followed by a questionnaire. The 

whole methodological apparatus found out that the Low – Altitude Parachute 

Extraction System is less efficient than the Intelligent Loads Launch System because 

there is better performance and safety in the latter method. 

KEYWORDS: Airdrop System, Low – Altitude Parachute extraction System, 
Intelligent Launch System 
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1 INTRODUÇÃO 

O homem, desde tempos remotos, busca nos céus novas ideias para utilização 

em combate. Porém, o primeiro registro de reconhecimento do valor de utilização de 

tropas aerotransportadas cabe a Benjamin Franklin, em 1784, após observar o 

primeiro balão tripulado, obra dos irmãos Montgolfier, aos quais foi concedida a 

distinção de serem os primeiros a propor o suprimento de uma operação militar por 

via aérea uma vez que grandes balões poderiam abastecer pelo ar uma cidade 

sitiada, como transcreveu Clément (1982).  

Transcorrido a marcha do tempo, com o advento do século XX e a eclosão da 1ª 

Guerra Mundial, e da 2ª Guerra Mundial (2ª GM) surgem as denominadas 

Operações Aeroterrestres (Op Aet):  

aquelas relacionadas com o movimento aéreo e a introdução de forças de 
combate, com seus respectivos apoios, numa determinada área, visando ao 
cumprimento de missões, de natureza estratégica, operacional ou tática, 
para emprego imediato após chegada ao destino (BRASIL, 2014d, p. 6- 2).  

As Op Aet são utilizadas com a finalidade de: 

a conquista de objetivos críticos e executadas em área fracamente 
defendidas ou não ocupadas. Podem, também, ser conduzidas em áreas 
ocupadas por forças inimigas melhor organizadas, desde que precedidas 
por bombardeios aéreos de neutralização ou intensos fogos de artilharia 
(BRASIL, 2014d, p. 6-2).  

São características peculiares: ação conjunta; velocidade para vencer 

rapidamente distâncias de grande amplitude; surpresa; flexibilidade; modularidade; 

complexidade; seletividade; oportunidade; planejamento integrado a forças de 

junção; agressividade; e a sustentabilidade (Ibid., 2014d, p. 6-2).  

Contudo, paralelamente, surge o entrave logístico de como ressuprir as tropas 

que atuavam isoladas por ação hostil ou atrás das linhas inimigas, pois tais tropas 

necessitavam de reabastecimento por aeronave amiga 

As soluções foram surgindo ainda durante a 2ª GM, embora primitivamente, 

com a implementação do Suprimento pelo Ar com embalagens e métodos de 

lançamentos primitivos, como por exemplo, quando as tropas do V exército dos 

Estados Unidos da América se viram cercadas por tropas alemãs nas montanhas 

próximas à Cassino, na Itália, e foram ressupridas por via aérea com o lançamento 
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de tanques de combustível contendo alimentos e fardamentos por aviões de 

combate.  

Findada a 2ª GM, os procedimentos, técnicas e métodos de suprimento pelo ar 

foram sendo aprimorados e modernizados, sendo que a Guerra da Coreia induziu o 

desenvolvimento maior do lançamento de bordo pesado a um sistema padrão que, 

salvo algumas modificações, ainda é amplamente utilizado nos dias atuais, conforme 

descreveu Bender (1967). 

Em 1955 a 109ª US Army Quartermaster participou do desenvolvimento de 

uma nova técnica de suprimento pelo ar, o Low – Altitude Parachute Extraction 

System (LAPES) [Sistema de Extração de Paraquedas a Baixa Altitude], evolução do 

Low Level Extraction (LoLEx) [Extração a Baixo Nível], denominado pela doutrina 

brasileira de Lançamento de Bordo Rasante. 

O Lançamento de Bordo Rasante é uma adaptação do sistema padrão visando 

eliminar a grande exposição do material lançado, bem como a localização da zona 

de lançamento pelo inimigo. É efetuado com o trem de pouso da aeronave na 

posição “BAIXADO” a uma altura de 5 a 10 pés do solo. A extração da carga é 

efetuada por um paraquedas de extração de 22 pés que a extrai, estabiliza sua 

pequena descida e freia a carga durante a sua corrida sobre o solo (NOTA DE AULA: 

LANÇAMENTO AÉREO DE SUPRIMENTO, C DOMPSA, CENTRO DE INSTRUÇÃO 

PÁRA-QUEDISTA GENERAL PENHA BRASIL). 

Na Guerra do Vietnã, precisamente na Batalha de Khe Sanh em 1968, a falta 

de suprimento exigiu a utilização de suprimento aéreo. E na ocasião foi utilizado em 

larga escala o  lançamento de bordo rasante.  

Com o sucesso atingido pelo método de lançamento rasante na campanha da 

Guerra do Vietnã, o conhecimento foi expandido e esse lançamento foi inserido no 

adestramento e operações aeroterrestres de tropas por tudo o mundo, inclusive as 

tropas brasileiras. 

Em 1º de julho de 1987, em Fort Bragg [Forte Bragg], durante o exercício em 

conjunto das forças armadas e forças auxiliares norte americanas denominados 

Capabilities Exercise (CAPEX) [exercício de Capacidades], onde demonstrações de 

poderio bélico são realizadas para o público civil, em uma apresentação sobre 

suprimento aéreo, a aeronave USAF C-130E (68-10945 c / n 4325) caiu ao tentar 

executar um lançamento de bordo rasante cuja carga era um blindado M551 
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Sheridan que seria extraído a uma altitude de 2 a 10 pés. Uma aproximação errônea 

da zona de extração resultou em um lançamento inadequado e ainda na queda da 

aeronave, que se chocou com as arvores no limite posterior da zona de extração 

gerando a explosão da mesma. No acidente ocorreu o óbito de quatro tripulantes e 

ainda um militar em solo foi atingido, conforme descrito pelo jornal Lodi News-

Sentinel, da California, em sua edição de 2 de julho de 1987. 

Este acidente norteou o cancelamento da utilização do método de Lançamento 

de Bordo Rasante pelas forças armadas dos EUA, uma vez que expos uma 

fragilidade no tocante a segurança da tripulação e das equipes em terra que 

recolhem e utilizam a carga lançada. Ocorreu, portanto, uma busca por novas 

tecnologias visando conceber um sistema que realizasse a 

entrega de suprimentos através do lançamento aéreo em grandes altitudes de forma 

discreta, segura e precisa. 

1.1  PROBLEMA 

No Brasil o método de lançamento de bordo rasante continua no quadro de 

possibilidades de adestramento por parte do Exército Brasileiro (EB) em conjunto 

com a Força Aérea Brasileira (FAB) e, ainda, é sabido que o C-130 é a única 

aeronave da FAB capaz de realizar tal atividade. Sabe-se, também, que devido a 

interrupção da continuidade do adestramento ocorrido nos períodos de 2004 a 2013 

e, ainda, de 2015 até os dias atuais, fomentou o receio na execução do 

adestramento do método por parte dos executantes de ambas as partes envolvidas. 

Em face ao exposto, em que medida a utilização do método de lançamento de 

bordo rasante se mostra eficiente e eficaz para o suprimento aéreo quando 

comparado com o lançamento de cargas inteligentes como técnica de lançamento 

aéreo de suprimento, no tocante da precisão na distribuição e segurança adequada 

aos militares envolvidos na atividade? 

1.2  OBJETIVO 

O presente estudo visa analisar o método de lançamento de bordo rasante, 

comparando-o com o lançamento de cargas inteligentes como técnica de 

lançamento aéreo de suprimento, focando em sua capacidade operativa, visando 

uma revisão acerca de suas possibilidades e limitações de emprego nas Operações 

no Amplo Espectro. 
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Com a finalidade de alcançar o desfecho esperado para o 

objetivo geral foram levantados objetivos específicos que irão balizar este estudo, 

conforme transcritos abaixo: 

      a) Apresentar a definição de processo especial de suprimento pelo ar. 

      b) Apresentar os tipos, as formas, os métodos e processos de lançamento aéreo 

de suprimento.  

      c) Analisar os riscos e problemas que entornam o método de lançamento 

rasante, apresentando questões técnicas de emprego. 

      d) Expor sobre lançamento aéreo com sistemas de lançamento inteligente e 

monitoramento remoto. 

      e) Concluir sobre a eficiência e eficácia do lançamento de bordo rasante quando 

comparado com o lançamento de cargas inteligentes. 

1.3  JUSTIFICATIVAS 

O ambiente operacional contemporâneo se sobressai por aspectos de alta 

complexidade e imprevisibilidade, característicos das Operações no Amplo Espectro. 

Sob esta ótica, presume-se ser determinante a condução de operações militares 

dotada de uma logística flexível e adaptada às nuances desta conjuntura.  

Este trabalho visa afetar diretamente o prosseguimento do adestramento do 

método de lançamento de bordo rasante para o emprego real em operações 

realizadas pelas Forças Armadas do Brasil, uma vez que aborda um método que 

exige um alto grau de adestramento, aliado a uma demasiada exposição aos fogos 

do inimigo e, ainda, reduzidas condições de segurança dos militares e meios 

envolvidos em prol da busca por uma maior precisão no lançamento e o compara 

com a possibilidade de utilização de equipamentos e processos mais precisos, 

modernos e seguros.  

Por fim, o presente estudo constituirá mais um trabalho acerca do assunto, 

aumentando o escopo de trabalhos científicos que servirão em um futuro próximo 

como subsídio para novas pesquisas, sendo de suma importância que o assunto 

continue como alvo de debates e estudos para a evolução da atividade DOMPSA, 

principalmente no tocante do suprimento aéreo. 
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1.4 METODOLOGIA 

Visando colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para 

o problema, ocorreu o delineamento da pesquisa contemplando a busca e seleção 

da bibliografia encontrada, a coleta e análise dos dados, leituras para 

aprofundamento do tema, argumentação e discussão dos resultados. 

Em busca de elucidar termos, conceitos e viabilizar a execução deste artigo e, 

assim, dando fundamentos ao texto argumentativo capaz de possibilitar a solução do 

problema de pesquisa, foi realizada uma revisão de literatura norteada por manuais 

do Exército Brasileiro, instruções operacionais de comando da Força Aérea 

Brasileira, monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, publicação e 

instrução do Curso de DOMPSA do Centro de Instrução Pára-quedista General 

Penha Brasil, boletins técnicos produzidos pelo Centro de Operações de Suprimento 

do Batalhão DOMPSA, e manuais das forças armadas dos Estados Unidos da 

América.  

 Foram utilizadas as palavras-chave lançamento aéreo de suprimento, 

lançamento de bordo rasante, sistema de lançamento inteligente, lançamento a 

grande altitude, operações aeroterrestres, airdrop [lançamento aéreo], LAPES, 

LOLEX, precision airdrop delivery system PADS [sistema de entrega de lançamento 

de precisão], joint precision airdrop delivery system JPADS [sistema de entrega de 

lançamento de precisão conjunta], high altitude airdrop system [sistema de 

lançamento aéreo de alta altitude], sendo selecionados apenas textos em língua 

portuguesa e inglesa. 

a. Critério de inclusão: 

- Textos, estudos e artigos em português ou inglês relacionados ao lançamento 

aéreo de suprimento, focando lançamento de bordo rasante e lançamentos a grande 

altitude. 

- Estudos e publicações sobre os currículos de especializações dentro da 

atividade aeroterrestre no EB, particularmente as relacionadas ao lançamento aéreo 

de suprimento por precisão. 

- Estudos que descrevem experiências na atividade de lançamento aéreo de 

suprimento. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos e publicações presentes na logística aeroterrestre que não 
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enquadrem o lançamento aéreo de material; e 

- Estudos e publicações sobre os currículos de especializações dentro da 

atividade aeroterrestre no EB, não relacionados ao lançamento aéreo de suprimento 

pelo método rasante. 

- Assuntos abordando lançamento leve de suprimento aéreo. 

Quanto à natureza, este artigo caracteriza-se por se enquadrar em uma 

pesquisa do tipo aplicada, pois tem como objetivo proporcionar conhecimentos para 

aplicação prática para o método especial de suprimento, em particular na atividade 

de lançamento aéreo de suprimento. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se principalmente dos 

conceitos de pesquisa qualitativa, valendo-se do método indutivo para viabilizar a 

tomada de decisões, da validade de suas generalizações e das regras de 

exploração dos fatos. 

Quanto ao objetivo geral foi empregada a modalidade de pesquisa 

exploratória visando proporcionar maior familiaridade com o problema, utilizando-se 

para tanto de um estudo bibliográfico que, para sua consecução, terá por método a 

leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, seguido por um questionário, 

e por uma revisão integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos 

resultados dos estudos, de forma a construir um corpo de literatura atualizado e 

compreensível. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

Visando atender os objetivos elencados no item 1.2, segue-se o 

encadeamento de definições que nortearam o estudo. 

2.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 A Brigada de Infantaria Paraquedista tem por principal característica a 

mobilidade estratégica, proporcionada pelo transporte aéreo associado ao assalto 

aeroterrestre, com a utilização de paraquedas, sendo que para o cumprimento 

efetivo da sua missão carece de suprimento por via aérea (BRASIL, 2014b, p. 3-4), 

aeroterrestre (BRASIL, 2014c, p.7-30) ou suprimento pelo ar (BRASIL, 2010, p. 2-1), 

que é um processo de distribuição especial a ser executado por militares do Exército 

Brasileiro possuidores do curso de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e 

Suprimento e Ar (DOMPSA), em conjunto com militares da Força Aérea Brasileira 

tripulantes das aeronaves de transporte de tropa C-130 (Hercules) ou C-105 

(Amazonas). 

Enquadrado no Suprimento pelo Ar está o método de Lançamento de Bordo 

Rasante que é alvo deste estudo, uma vez que apresenta algumas deficiências e 

limitações quando comparados com ou outros métodos existentes. Teve sua 

utilização interrompida pelas forças armadas dos Estados Unidos da América, na 

década de noventa, devido aos históricos de acidentes e fatores operacionais como 

exposição da aeronave aos fogos do inimigo. 

2.1.1 Processo Especial de Suprimento - Suprimento pelo Ar 

O suprimento por via aérea, ou pelo ar, apresenta-se como um processo 

alternativo de entrega de suprimentos, equipamentos para o combate, ou de apoio 

ao combate, quando outros não sejam adequados (BENDER,1967). 

O suprimento pelo ar consiste: 

[…] na distribuição de materiais de diversas classes de suprimento, 
necessários para a manutenção do poder de combate de uma força em 
operação, através do modal aéreo empregando aeronaves de asa fixa ou 
rotativa, pré-configurados em equipamentos específicos, com uso, ou não, 
de paraquedas e preparados por pessoal especializado utilizando técnicas 
especiais. (SILVA, 2014, p.24) 

O Lançamento Aéreo de Suprimento consiste no conjunto de técnicas, 

processos e equipamentos empregados para a realização do suprimento aéreo 
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(SILVA, 2014,p.24). Engloba o planejamento e a execução das atividades como: a 

preparação das cargas, o transporte, o carregamento na aeronave a preparação das 

cargas em aeronaves, o lançamento aéreo de cargas e a reversão do material 

aeroterrestre empregado na atividade de suprimento. 

2.1.2 Tipos de Lançamento 

O manual das Forças Armadas dos Estados Unidos da América FM 4-20.41 

(2003) conceitua que os de tipos de lançamento estão relacionados à razão de 

descida da carga, desde a saída da aeronave até o impacto no solo, bem como o 

peso, o material e a quantidade de paraquedas também influenciam no tipo de 

lançamento, e os classificam-se em: 

- Lançamento livre, onde não são utilizados paraquedas, empregando apenas 

dissipadores de choque para minimizar os efeitos do choque do material com o solo. 

Normalmente empregado na distribuição de itens com fragilidade reduzida. A razão 

de descida pode atingir 160 km/h. 

- Lançamento de alta velocidade, diferencia-se do lançamento livre  pela 

utilização de paraquedas de pequena capacidade que visa a estabilização da carga 

verticalmente até seu impacto ao solo, devido ao emprego do paraquedas a razão 

de descida pode atingir 100 km/h.  

- Lançamento à baixa velocidade, emprega-se um ou mais paraquedas para 

minimizar a razão de descida, a qual limita-se a 30 km/h, e dessa forma evitando 

danos as cargas provocados pelo impacto com o solo. 

2.1.3 Formas de Lançamento 

O anteprojeto do Manual Técnico de Lançamento Aéreo de Suprimento, trata a 

forma de lançamento como a forma a qual a carga é lançada da aeronave, definindo 

como: 

- Fardo de porta, nesta forma de lançamento, um fardo, de capacidade 

máxima em torno de 220 kg, é manualmente lançado pela porta lateral ou pela 

rampa da aeronave. 

- Gravidade, forma de lançamento em que a carga é liberada da aeronave 

após o corte no cadarço de retenção, vindo a deslizar para fora da aeronave. 

Necessita que no momento do lançamento a aeronave esteja desnivelada em 
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relação ao solo de modo que sua parte traseira se encontre mais baixa que a parte 

da frente. 

- Extração, esta forma exige utilização de paraquedas de extração para retirar 

a carga da aeronave e, caso necessário, auxiliar na posterior abertura dos 

paraquedas principais da carga lançada.  

2.1.4 Métodos de Lançamento 

Refere-se ao acondicionamento da carga para a execução do lançamento 

aéreo. 

- Container Delivery System – (CDS) [Sistema de liberação de Contêiner], 

método que utiliza invólucros padronizados para o acondicionamento de cargas cujo 

peso varia de 230 kg a 1000 kg (1 tonelada). 

Os Métodos de Lançamento podem ser o Sistema de Liberação de 
Contêiner (CDS), que são acondicionados em um contêiner específico para 
o lançamento das aeronaves do padrão OTAN, chamados A-22 ou A-23, 
com capacidades para lançar até 01 (uma) tonelada de material cada; e o 
Pesado, no qual a carga é devidamente preparada e fixada sobre 
plataformas apropriadas para o lançamento, com capacidades para lançar 
até vinte toneladas de material cada. (SILVA, 2014, p. 27).   

- Pesado, método no qual a carga é disposta sobre plataformas de 

duralumínio, e cuja capacidade de peso varia de 1 a 20 toneladas. 

- Rasante O anteprojeto do Manual Técnico de Lançamento Aéreo de 

Suprimento define que o Lançamento Rasante é o método utilizado para lançamento 

de cargas a baixa altitude, de 1 a 3 metros do solo, quando da impossibilidade de 

pouso da aeronave. Inicialmente este método foi desenvolvido pelo sistema Low 

Level Extraction (LoLEx) [Extração a Baixo Nível], que utiliza paraquedas de 

extração para retirar a carga da aeronave e o mesmo paraquedas diminui a 

velocidade da carga. Posteriormente utilizou-se o sistema Low – Altitude Parachute 

Extraction System (LAPES) [Sistema de Extração de Paraquedas a Baixa Altitude], 

que acrescentou um pequeno paraquedas, que, após acionado, permanece ligado a 

outro paraquedas de extração que se encontra preso a rampa da aeronave. No 

momento do lançamento a tripulação libera este paraquedas de pequeno porte que 

irá proporcionar a abertura do paraquedas de extração e que procederá da mesma 

forma que descrito para o LoLEX. 
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2.1.5 Processos de Lançamento 

O processo de lançamento diz respeito ao ponto de saída da carga e são 

classificados em lançamentos na vertical da letra-código e na luz verde, quando 

em lançamentos de fardos leves, e lançamento de bordo para lançamento de 

fardos médios e pesados, que é determinado pelo resultado de uma análise de 

dados matemáticos, condições atmosféricas e princípios de navegação. 

2.1.6 Questões Técnicas de Emprego do Método de Lançamento Rasante 

 O Parecer Técnico 04 – 2016 do BDOMPSA, elencou inúmeras questões 

técnicas a respeito do método em questão, das quais destacam-se as seguintes: 

a) Estagnação do conhecimento, uma vez que não há registro atual de 

pesquisas para a evolução do método, uma vez que este não é mais 

empregado por inúmeros países, incluindo potências bélicas como os 

Estados Unidos da América. 

b) Utilização de plataforma de madeira no lançamento, plataformas estas 

construídas baseadas em conhecimentos empíricos, e cujas resistências 

dos materiais não são exatas, gerando riscos a segurança da atividade. 

c) Emprego no Brasil do LoLEX como método Rasante, não evoluindo para o 

LAPES como já apresentado no item 3.1.4 

d) Durante as tratativas de reativação do lançamento rasante, convencionou-

se o emprego do paraquedas de extração de 22 pés. Porém, o peso das 

cargas lançadas é abaixo do mínimo previsto para o emprego deste 

paraquedas de acordo com os manuais que tratam do assunto. 

e) Ausência de padrões bem definidos de procedimentos em caso de 

emergência que sejam capazes de garantir qual é a melhor situação para 

manter a segurança da missão e dos militares envolvidos. 

f) Desde a reativação do lançamento rasante, não foi lançado cargas com 

peso superior a 2 toneladas, o que seria mais eficiente com o emprego de 

dois fardos A-22 lançados pelo sistema de liberação de contêiner. 

g) Necessidade de uma zona de extração que atenda os requisitos mínimos 

de dimensões de área de aproximação, área de rolagem (ponto de 

impacto) e área de evasão, sendo todas livres de obstáculos internos, o 
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que resulta em demanda de aproximadamente 100m de largura x 1200m 

de comprimento, limitando a aplicação da atividade. 

2.1.7 Sistemas de Lançamento Inteligentes 

Neste tópico serão apresentados alguns sistemas de lançamentos de cargas 

inteligentes já utilizados por forças armadas internacionais. 

2.1.7.1 Joint Precision Airdrop System (JPADS) [sistema de entrega de lançamento 

de precisão conjunta] 

Consiste em um programa do departamento de defesa dos Estados Unidos da 

América com o objetivo de prover capacidades de cargas, de pesos e tipos variados, 

a altitudes que variam entre 7600 metros a 10600 metros, para pontos múltiplos de 

impacto, de forma teleguiada, com pequena dispersão. 

Este programa utiliza sistema de orientação por Global Positioning System 

GPS [Sistema de Posicionamento Global] e paraquedas retangulares manobráveis 

que suportem grandes capacidades, e o JPADS Mission Planner [Planejador de 

Missão](JPADS-MP) que é o computador onde se planeja a missão e que processa 

os dados meteorológicos em tempo real sobre a área de Operações. 

No planejamento preliminar, são inseridos no JPADS-MP as previsões de 

direção e velocidade do vento. Durante a operação, uma sonda com capacidade de 

transmissão de dados é lançada nas proximidades da zona de lançamento com a 

finalidade de atualizar os dados para que o JPADS-MP possa retificar ou ratificar o 

planejamento e com isso calcular o ponto de impacto e o momento do lançamento 

da carga. 

2.1.7.2 SHERPA 

Sistema de lançamento de cargas produzido pela empresa canadense Mist 

Mobility Integrated System Technology, inc (MMIST) [Tecnologia de Sistema 

Integrado de Mobilidade Névoa], que possibilita o lançamento de cargas com peso 

entre 45 e 4545 kilos. 

O sistema possui cinco categorias, modo autônomo de navegação, modo 

manual de navegação, e o modo beacon [baliza] na qual a navegação é direcionada 

para a posição do controle do operador em solo. 
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Seus componentes básicos incluem: sondas para lançamento, um computador 

robustecido, e um sistema de interface, emissor de sinais de procedimentos que 

devem ser realizados, que pode ser instalado a bordo da aeronave em uso. 

O sistema de navegação atua através do uso de GPS, realizando a leitura da 

posição da carga no momento, conduzindo-a conforme o planejamento para o ponto 

desejado.  

Na execução do lançamento a aeronave tem um raio de circunferência 

específico no qual pode ser despachada a carga visando o ponto impacto desejado 

e, em caso de lançamento múltiplo, há a possibilidade de programação das cargas 

para atingirem pontos distintos. 

FIGURA 1 - possibilidades de execução SHERPA 

 

Fonte: sítio da MMIST<http://www.mmist.ca> acessado em 20 jul 18 

Observou-se o emprego desta ferramenta de forma sistemática durante os 

embates norte-americanos no sudoeste asiático e no Oriente Médio, conforme 

BETAT(2015): 

No ano de 2004, na “Operation Iraqui Freedom (OIF)”, os Marines 
empregaram sistematicamente o SHERPA 1200s no suporte as operações 
em terra, principalmente para o provimento as bases avançadas (em 
primeiro escalão) como forma alternativa de suprir as tropas em virtude da 
vulnerabilidade dos comboios e dos helicópteros na área de operações [...] 
Observou-se que no ano de 2006, 3,5 milhões de libras de suprimento 
foram lançadas no Afeganistão através dos processos tradicionais de 
lançamento de carga somados aos JPADS. (BETAT, 2015, p. 3 e 4) 

2.1.7.3 SCREAMER 

Fabricado pela empresa Strong Enterprises [Empresas Fortes] localizada nos 

Estados Unidos da América, difere do sistema anterior por utilizar dois paraquedas 

durante o lançamento. Em primeira fase, um paraquedas retangular manobrável 
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executa a navegação até a zona de impacto. Ao atingir o ponto desejado  e a uma 

altura pré definida, um paraquedas com formato parabólico e de trajetória retilínea é 

acionado com a finalidade apenas de diminuir o impacto da carga com o solo. 

2.2  QUESTIONÁRIO (APÊNDICE A) 

Com o intuito de inserir as opiniões e entendimentos dos Especialistas 

DOMPSA a cerca do tema deste artigo, para encorpar o embasamento da solução 

do problema apresentado, foi elaborado um questionário e encaminhado aos 

militares possuidores do curso de DOMPSA, que atualmente estão servindo no 

BDOMPSA, no Centro de Instrução Pára-quedista Gen Penha Brasil (CIPGPB), e 

militares que já tiveram contato com os métodos de lançamento estudado e que 

encontram-se, no momento, servindo em outras Organizações Militares do Exército 

Brasileiro. 

Dessa forma, a população a ser estudada foi estimada em 40 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 35. 

A sistemática de distribuição do questionário ocorreu por correio eletrônico para 

o Centro de Operações de Suprimento Aeroterrestre do BDOMPSA que encaminhou 

para os militares do BDOMPSA e do CIPGPB. Foi encaminhado, por meio de link em 

aplicativo de rede social, a outros militares possuidores do curso DOMPSA. Foram 

obtidas 38 respostas. 

Foi realizado um pré–teste com 4 (quatro) 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 questionário. Ao final do pré-teste, não foram observados erros que 

justificassem alterações no instrumento de pesquisa e, portanto, seguiram-se os 

demais de forma idêntica. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo da pesquisa bibliográfica foi apresentado o Suprimento pelo Ar como 

processo de distribuição de suprimentos, de diversas classes, enquadrado como 

processo especial de suprimento que utiliza o modal aéreo como via, 

proporcionando a manutenção da mobilidade estratégica das tropas aeroterrestres. 

Foi apresentado que o Lançamento Aéreo de Suprimento tipifica-se em 

lançamento livre, lançamento de alta velocidade e lançamento à baixa velocidade. 

Observou-se, ainda, a existência de três formas de lançamento: fardos de porta, 

gravidade e extração. Neste contexto, no tocante ao tipo de lançamento, tanto o 

Lançamento de Bordo Rasante quanto o Sistema de Lançamento de Cargas 

Inteligentes se classificam como lançamento à baixa velocidade. Já em relação a 

forma de lançamento, o Lançamento de Bordo Rasante classifica-se como 

lançamento por extração e o Sistema de Lançamento de Cargas Inteligentes é 

classificado como lançamento por gravidade. 

Referente ao acondicionamento da carga a ser lançada apresentou-se como 

métodos de lançamento o Sistema de Liberação de Contêiner, o Pesado e o 

Rasante. Logo, o Sistema de Lançamento de Cargas Inteligentes pode enquadrar-se 

nos métodos de Sistema de Liberação de Contêiner, ou no método Pesado e, ainda, 

utiliza como processo de lançamento o Lançamento de Bordo. Já o Lançamento de 

Bordo Rasante tem como método o lançamento Rasante e como processo o 

Lançamento de Bordo. 

A pesquisa apresentou também o Parecer Técnico, elaborado pelo Batalhão 

DOMPSA, onde foram apresentadas questões técnicas referentes ao Lançamento 

de Bordo Rasante, no tocante a segurança da atividade, ausência de padronização 

de procedimentos de emergência, questionamentos quanto a eficiência relacionada 

a tonelagem de carga lançada após a reativação da atividade e, ainda, as limitações 

para adestramento devido as dimensões necessárias as zonas de extração. 

Ainda na pesquisa bibliográfica, apresentou-se para estudo alguns Sistemas de 

Lançamento de Cargas Inteligentes como o Joint Precision Airdrop System (JPADS) 

[sistema de entrega de lançamento de precisão conjunta], o SHERPA, e o 

SCREAMER, que possibilitam o lançamento de cargas teleguiadas de variados 

pesos e tipos, a altas altitudes, para pontos múltiplos de impacto e com pequena 

dispersão, não necessitando de uma aproximação de aeronave a baixa altitude, 



19 
 

 
 

evitando a vulnerabilidade dos meios aéreos e proporcionando maior segurança 

para a tripulação da aeronave e outros militares envolvidos no lançamento.  

Ao analisar as 38 (trinta e oito) respostas obtidas pelo questionário elaborado 

(APÊNDICE A), pôde-se chegar aos resultados a seguir: 

Em relação a 1ª questão, onde se perguntava sobre o ano de formação na 

especialidade DOMPSA, o questionário foi respondido por militares formados no 

período de 2006 a 2017, tendo destaque para os anos de formação de 2017 e 2012 

com 21% das respostas em cada ano, e o ano de 2016 com 15% das respostas 

obtidas. 

Para a 2ª questão, onde foi perguntado se o militar já havia executado o 

método de Lançamento de Bordo Rasante, 43,2% respondeu que já executou o 

método, enquanto 56,8% responderam negativamente. Cabe salientar que os 

últimos registros de lançamento rasante são do ano de 2015 e, como já observado 

na 1ª questão, parcela considerável dos militares que responderam o questionário 

foram formados DOMPSA posteriormente. 

Na 3ª questão, quando perguntado se o militar já havia participado da 

execução de Lançamento de Cargas Inteligentes, obteve-se resposta exatamente 

contrária a pergunta anterior sendo que 56,8% respondeu que já participou deste 

tipo de lançamento, enquanto 43,2% não. Um fator que pode ter influenciado a 

resposta é o fato de haver a inserção do adestramento do lançamento do sistema 

SHERPA, que o Comando de Operações Especiais possui, durante o durante a fase 

de lançamento de cargas do Curso DOMPSA, possibilitando o contato dos alunos 

com o material. 

A questão seguinte perguntava sobre qual lançamento o militar considerava 

mais eficiente, obtendo como resposta que 94,6% do universo apresentado 

considera que o Lançamento de Cargas Inteligentes é mais eficiente que o 

lançamento de bordo rasante. 

 Na 5ª questão foi abordado sobre a segurança da atividade em relação aos 

meios e pessoal envolvidos, onde 100% das respostas obtidas considera que o 

Lançamento de Cargas Inteligentes proporciona maior segurança na atividade 

quando comparado ao lançamento de bordo rasante. 

 Na ultima questão foi dada a oportunidade ao militar de acrescentar alguma 

abordagem ou tópicos sobre o tema, obtendo as seguintes observações relevantes: 
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- maior sigilo das operações que utilizam lançamento de cargas inteligentes a 

grandes altitudes; 

- dependência de tecnologias estrangeiras no lançamento de cargas 

inteligentes;  

- lançamento de cargas inteligentes a grandes altitudes proporciona maior 

segurança em relação a Artilharia Antiaérea inimiga. 

Outros tópicos foram levantados, porém já foram abordados no escopo deste 

trabalho.  
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4 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa foi motivada devido ao receio na execução do 

adestramento do método de Lançamento de Bordo Rasante, por parte dos 

executantes, uma vez que o adestramento conjunto na atividade em questão, entre 

o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, sofreu diversas interrupções nas 

ultimas décadas, gerando o questionamento sobre a eficiência e eficácia do 

Lançamento de Bordo Rasante em relação a precisão e a segurança dos militares 

envolvidos.    

O artigo teve por objetivo analisar o método de lançamento de bordo rasante, 

comparando-o com o lançamento de cargas inteligentes como técnica de 

lançamento aéreo de suprimento. 

Neste contexto foi apresentado as particularidades da atividade de suprimento 

aéreo como processo especial de suprimento, bem como sua evolução, 

desenvolvimento e tendências, buscando alinhar o apoio logístico as necessidades 

das tropas no terreno e visando o máximo de eficiência e economia de meios.  

A opinião dos militares possuidores do curso DOMPSA, consultados por meio 

de questionário, contribuiu para elucidar que a maioria dos especialistas considera o 

lançamento de cargas inteligentes mais seguro, uma vez que não há necessidade 

de aproximação da aeronave junto ao solo evitando-se o risco de colisão da mesma 

e por sua vez diminuindo as possibilidades de ataque da artilharia antiaérea inimiga, 

e mais eficiente que o método de lançamento de bordo rasante, porque proporciona 

a entrega do suprimento com menor risco de perdas ou danos a todos os materiais 

envolvidos na atividade de lançamento.   

 Diante das inúmeras questões e situações apresentadas sobre a temática do 

método de lançamento de bordo rasante e da evolução das técnicas de lançamento, 

tendendo para o lançamento de cargas inteligentes a grande altitude, alinhados as 

convicções dos especialistas DOMPSA consultados, chegou-se a conclusão de que 

o emprego do lançamento de bordo rasante pelas Forças Armadas Brasileiras é uma 

atividade defasada, pois, apesar de ser eficaz para o que se propõe a fazer, 

realizando o suprimento com precisão, este método, não é o mais eficiente quando 

comparado com os sistemas de lançamento de cargas inteligentes, devido a este 

último conseguir melhor rendimento com o mínimo de erros ou dispêndios. 
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 Em contrapartida, o emprego do lançamento de cargas inteligentes traz 

consigo elevados custos de investimentos, demandando alto grau de especialização 

dos recursos humanos, disponibilidade de meios aéreos e equipamentos específicos 

para a atividade. 

 Há, ainda, uma nova demanda a ser resolvida: a necessidade de 

formulação de uma Doutrina de emprego brasileira para o JPADS em um novo 

cenário multidimensional, bem como a necessidade de adestramento continuado, 

aliado à aquisição de novos equipamentos, além do alto grau de qualificação 

requerido aos operadores do EB e da FAB, sendo condicionantes fundamentais para 

a manutenção da nova capacidade operativa de lançamento inteligente de cargas. 

 Por fim, este artigo não visou esgotar o assunto, necessitando de discussões 

e pesquisas futuras buscando a evolução do lançamento aéreo de suprimento 

utilizado pelas Forças Armadas Brasileiras. 
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APÊNDICE A 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

CURSO DE INTENDÊNCIA 

 
 

QUESTIONÁRIO 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Int André Santos de Oliveira, cujo tema é ESTUDO DA 
EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DO LANÇAMENTO DE BORDO RASANTE EM 
COMPARAÇÃO COM O LANÇAMENTO DE CARGAS INTELIGENTES NAS 
FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS. Pretende-se, através da compilação dos 
dados coletados, obter informações que contribuam para o estudo da eficiência e 
efetividade do emprego do lançamento de bordo rasante em comparação ao 
lançamento de cargas inteligentes nas Forças Armadas Brasileiras. A fim de 
observar os entendimentos do Especialista DOMPSA do EB, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  
A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes as atividades do especialista DOMPSA e sua 
contribuição para a especialidade. Será muito importante, ainda, que o senhor 
complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 
problema. Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos contatos: 

André Santos de Oliveira (Capitão de Intendência – AMAN 2008) 

Celular: (21) 99444-5141 

Email: asoliveira2008@hotmail.com.br 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

1. Qual o ano de formação na Especialidade DOMPSA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. O senhor já participou da execução de Lançamento de Bordo Rasante? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

3. O senhor já participou da execução de Lançamento de Cargas inteligentes 

(SHERPA, JPED,...)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Considerando que eficiência consiste em ser competente, produtivo e 

conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros, qual método de lançamento 

o senhor considera mais eficiente? 

o Lançamento de Bordo Rasante 

o Lançamento de Cargas Inteligentes 

 

5. Em relação a segurança dos meios empregados e do pessoal envolvido na 

atividade, qual método o senhor considera mais seguro? 

o Lançamento de Bordo Rasante 

o Lançamento de Cargas Inteligentes 

6. Sobre o tema em questão o senhor poderia acrescentar algum tópico ou 

abordagem que não foi citada no questionário? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 
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