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O  EMPREGO  DA  TÉCNICA  DE  DISSEMINAÇÃO  AÉREA  DE  PANFLETOS  NAS 
OPERAÇÕES  PSICOLÓGICAS  EM  APOIO  AS  OPERAÇÕES  MILITARES  EM 
CONFLITOS DE BAIXA INTENSIDADE. 
(A INTEGRAÇÃO DO BATALHÃO DE OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS E DA AVIAÇÃO DO 
EXÉRCITO NO APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE.)

Bruno Vinicius Batista Brasil Ribeiro
João Fagundes Marçal

RESUMO
Apresenta o emprego da técnica de disseminação aérea de panfletos nas operações psicológicas em 

apoio às operações militares em conflitos de baixa intensidade. Realça a sinérgica integração do 

Batalhão de Operações Psicológicas e da Aviação do Exército durante o procedimento. Sua finalidade 

é  levantar  se  a  referida  técnica  possui  necessidade  de  aprimoramento  ou  padronizações  de 

procedimentos, visando aperfeiçoar a atividade. O desenvolvimento da coleta de dados foi organizado 

em  módulos,  visando  um  melhor  entendimento  e  cruzamento  dos  dados.  Durante  o  estudo  foi 

abordado conceitos introdutórios sobre as operações psicológicas, a técnica de disseminação aérea 

de  panfletos  vigente  e  suas  características,  além  das  visões  dos  especialistas,  em  operações 

psicológicas  e  em aviação  do Exército,  no tocante  aos seguintes tópicos:  grupos de  aeronaves, 

materiais utilizados para o lançamento e o lançamento propriamente dito. Na conclusão, chegou-se 

ao entendimento que a técnica atual de disseminação aérea de panfletos é eficiente, eficaz e segura, 

porém  apresenta  algumas  demandas  de  aprimoramento  e  padronizações  que,  após  estudos 

pormenorizados, poderão permitir um aperfeiçoamento na técnica em vigor.

Palavras-chave: Disseminação aérea de panfletos. Batalhão de Operações Psicológicas.  Aviação do 
Exército. Grupo de aeronaves. Materiais utilizados.
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ABSTRACT

Present  the execution of  aerial  leaflet  dissemination in  psychological  operation supporting military 

operation inserted in low intensity conflict.  Reinforce the important integration of the Psychological 

Operation Battalion and the Army Aviation during the process. Its finality is discover if that process 

needs improve or standardization to perfect the activity. The development of the data collection was 

organized in modulus to let  the best  understanding and the data crossing.  During the study was 

addressed  the  basic  concepts  about  the  psychological  operation,  the  technical  of  aerial  leaflet 

dissemination in force and their characteristics, beyond the opinions of the specialists, in psychological 

operation and army aviation, about: group of aircraft, the material used in the dissemination and the 

dissemination  properly.  At  the  conclusion,  the  study  present  that  the  technical  o  aerial  leaflet 

dissemination  is  efficient,  effective  and  insurance,  but  have  some  demand  in  improvement  and 

standardization to perfect the process after detailed studies.

Keywords: Aerial leaflet dissemination.  Psychological Operation Battalion. Army Aviation. Group of 
aircraft. Material used.
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1 INTRODUÇÃO

Os conflitos armados podem ser compreendidos como uma oposição vetorial 

de  interesses,  onde a persuasão,  visando modificar  emoções e  opiniões,  muitas 

vezes se sobrepõe à dominação pela força. A opinião possui papel fundamental para 

a tomada de decisões em níveis políticos, governamentais ou militares, já que os 

métodos  de  motivação  humana  e  as  capacidades  de  comunicação  evoluíram a 

ponto de substituir as fronteiras físicas pelas fronteiras psicológicas. Sendo assim, 

cabe ressaltar ainda que o emprego das Operações Psicológicas fomenta o poder 

de combate e reduz a perda de vidas e o gasto desnecessário  de matérias em 

conflitos. (BRASIL, 1999)

Para entender melhor sobre o emprego das Operações Psicológicas, segue 

duas citações de conceituados estudiosos do assunto:

Trata  bem  os  prisioneiros,  alimenta-os  como  se  fossem  teus  próprios 
soldados. Na medida do possível, faz com que se sintam melhor sob tua 
égide do que em seu próprio campo, ou mesmo em sua pátria. Jamais os 
deixes ociosos. (TZU, 2006, p.18)

Sun Tzu (2006) afirma ainda que tirando partido dos serviços do oponente, 

tomando as devidas precauções, e conduzindo o conflito como se eles estivessem 

livremente à disposição de seu estandarte, fortalece as nossas tropas e facilita o 

ganho das batalhas poupando vidas de seus homens, pois o essencial da guerra é a  

vitória e não as longas campanhas.

Já o escritor Cialdini (2012, p. 78) faz alusão ao um importante fato, onde 

durante a guerra da Coreia os soldados americanos capturados e conduzidos aos 

campos de concentração comunistas eram tratados de maneira diferenciada. Os 

coreanos evitavam a brutalidade e buscavam uma ‘política clemente’, a qual na 

verdade era um real ataque psicológico aos cativos. Dessa maneira, conseguiam 

uma melhor colaboração por parte dos prisioneiros Americanos.

Sun Tzu foi um destacado general, estrategista e filósofo chinês do século V 

a.C e a Guerra da Coreia ocorreu próximo da metade do século XX d.C. Assim, 

analisando ambos os fatos e seu lapso temporal,  percebe-se  a importância das 

Operações Psicológicas na condução das guerras desde a antiguidade até os dias 

atuais.
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A Operação  Psicológica  “é  o  conjunto  de  ações  de  qualquer  natureza, 

destinadas a influir nas emoções, nas atitudes e nas opiniões de um grupo social,  

com a finalidade de obter comportamentos predeterminados.”.(BRASIL, 1999, p. 1-4)

Neste sentido, Rouse define as Operações Psicológicas como:

As Operações  Psicológicas,  ou  PSYOP,  são  operações  planejadas  para 
transmitir  informações  selecionadas  e  indicadores  para  influenciar  as 
emoções, motivações, raciocínio de objetivos e finalmente o comportamento 
de  organizações,  grupos  e  indivíduos.  (ROUSE,  [2017?],  Tradução  do 
autor).

Para que as Operações Psicológicas obtenham o resultado esperado, deve-

se atender aos requisitos fundamentais, sob o risco de causarem o efeito contrário,  

se mal conduzidas. Os requisitos são: Inteligência, especialização, caracterização do 

público-alvo,  planejamento, difusão,  avaliação dos resultados e caráter sistêmico. 

(BRASIL, 1999, p.1-5). 

Para  isso,  faz-se  necessário  conhecer  a  atual  realidade  dos  conflitos  no 

século XXI, já que estes possuem particularidades em relação às antigas guerras. 

 Segundo Azambuja:

Um  Conflito  de  Baixa  Intensidade  é  uma  luta  político-militar  na  qual  a 
conexão entre o político e o militar é tão forte que a distinção entre os dois 
torna-se difícil. O Conflito de Baixa Intensidade, na realidade, não é nem 
uma verdadeira paz e nem uma verdadeira guerra. (AZAMBUJA, 2015).

O termo “a guerra de quarta geração” é utilizado para descrever um conflito 

multidimensional. Neste contexto o inimigo não necessita ser um Estado organizado, 

pois pode ser um grupo terrorista ou organização criminosa que desconsideram as 

Convenções de Genebra e as normas da ONU, onde não existe um Estado que 

assume a responsabilidade dos atos. (PESCE e SILVA, [2017?]).

Conhecendo o funcionamento das Operações Psicológicas e o ambiente em 

que  os  conflitos  estão  inseridos,  é  fundamental  que  se  compreenda  como  a 

atividade  de  influência  é  produzida  e  como  as  técnicas  de  disseminação  dos 

produtos aos públicos-alvo são realizadas.

Segundo o manual  de  Operações Psicológicas,  para  que a  atividade seja 

concretizada é necessário que a mensagem, com poder de influenciar emoções, 

atitudes e opiniões de grupos, seja difundida adequadamente para que possa ser 

recebida e interpretada pelo público alvo em questão. (BRASIL, 1999).
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O manual em questão ainda trata que um produto, contendo a mensagem, 

pode ser um panfleto, um cartaz, um áudio ou até mesmo um vídeo gravado. Ele 

poderá ser entregue a alguém, pode ser ouvido por alguém ou assistido por alguém. 

(BRASIL,1999)

Por  vezes  as  situações  exigem o  emprego  de  técnicas  especiais  para  a 

divulgação dos produtos, como descreve Batista (2013) sobre a disseminação aérea 

de panfletos. A presente técnica, além de permitir a entrega de um produto em uma 

área de grande concentração, possibilita a distribuição em regiões e locais de difícil  

acesso, área de domínio inimigo sem supremacia aérea deste e em território cuja 

população é hostil,  o que se assemelha muito com o atual  cenário dos conflitos 

internos no Brasil.

1.1 PROBLEMA

Atualmente, observa-se que a atividade de disseminação aérea de panfletos 

exige  o  emprego  sinérgico  de  dois  meios  nobres  do  Exército,  as  operações 

psicológicas e a aviação do Exército. Sendo assim, faz-se necessário identificar as 

etapas do processo com a finalidade de identificar possíveis falhas e aprimorar o  

processo de execução.

No sentido de orientar a pesquisa, analisando as técnicas empregadas pelas 

Operações  Psicológicas  nos  conflitos  de  baixa  intensidade,  particularmente  a 

disseminação  aérea  de  panfletos,  formulou-se  a  seguinte  problematização  e  a 

pergunta de pesquisa:

A técnica de disseminação aérea de panfletos, desenvolvida pelo Batalhão de 

Operações  Psicológicas  em  conjunto  com  a  Aviação  do  Exército,  está  sendo 

realizada  da  maneira  mais  adequada  e  sinérgica  visando  atingir  a  eficiência  e 

eficácia exigida pela atividade, particularmente, nos conflitos de baixa intensidade?

1.2 OBJETIVOS

A fim de verificar a possível  necessidade de aprimoramento da técnica de 

disseminação aérea de panfletos, o presente estudo tem como objetivo identificar o 

processo  da  técnica  de  disseminação  aérea  de  panfletos,  desenvolvida  pelas 

Operações Psicológicas em conjunto com a Aviação do Exército, concluindo acerca 

das necessidades de aprimoramento dessa técnica, particularmente nos conflitos de 

baixa intensidade, visando padronizar procedimentos e aperfeiçoar a atividade. Para 

viabilizar a consecução do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 
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específicos,  que  permitiram  o  encadeamento  lógico  do  raciocínio  descritivo 

apresentado neste estudo:

a.  Apresentar  a  técnica  vigente  de  disseminação  aérea  de  panfletos, 

Identificando como se desenvolve a técnica de lançamento e suas fases.

b. identificar, por intermédio de especialistas, qual grupo de aeronaves (asa 

fixa e asa rotativa) é o mais adequado para a disseminação aérea nos conflitos de 

baixa intensidade.

c. Identificar , por intermédio de especialistas, se os materiais empregado pelo 

Destacamento  de  Operações  Psicológicas  durante  a  disseminação  aérea  de 

panfletos estão de acordo com a complexidade da atividade.

d.  Identificar,  por  intermédio  de  especialistas,  se  existe  a  necessidade de 

mudança em alguma etapa da atividade, visando o aprimoramento da mesma.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

As  Operações  Psicológicas  desenvolvem  atividades  no  contexto  das 

Operações Militares que permitem tanto como proporcionar a economia de meios 

empregados no combate, como em manter diversos públicos-alvo se manifestando 

de  acordo  com  a  intenção  dos  diversos  níveis  de  comando  e  dos  interesses 

nacionais. 

É essencial o uso das Operações Psicológicas na conquista dos corações e 

mentes, pois essa ferramenta potencializa o apoio da população amiga, buscando o 

apoio da população adversa ao mesmo tempo em que motiva as nossas tropas, 

elevando o espírito de combate, e desmotiva o adversário, estimulando-o à rendição.

Para isso, existem diversas técnicas de influenciação que permitem que as 

Operações Psicológicas atinjam seus objetivos, sendo uma delas a disseminação 

aérea de panfletos. A técnica permite que o produto chegue a áreas de extrema 

sensibilidade, onde nem mesmo a tropa a pé, motorizada e até mesmo blindada, 

consiga chegar para realizar a atividade de influenciação. 

A disseminação aérea de panfletos mostra-se muito sensível, pois emprega 

mais  de  uma  peça  de  manobra.  A  sinergia  entre  o  Batalhão  de  Operações 

Psicológicas e a Aviação do Exército, no contexto da disseminação aérea, necessita 

ser estudada a fim de se verificar o emprego correto da atividade, evitando o uso 
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desnecessário de duas importantes peças de manobra do Exército Brasileiro e as 

repercussões negativas disso sobre a operacionalidade da Força. 

Segundo  BBC  (2009),  “O  Ministério  da  Defesa  da  Grã-Bretanha  está 

investigando a morte de uma menina afegã que teria sido atingida por uma caixa de 

panfletos  lançada  por  um avião  da  Força  Britânica”.   Relata  ainda  que  a  caixa 

lançada não se rompeu para liberar os panfletos, vindo a cair em cima da criança.

Por ocasião da greve da Polícia Militar de Tocantins em 2001, período em que 

o CComSEx era o responsável pela atividade de Operações Psicológicas no âmbito 

da Força,  segundo Silva (2001)  o Exército  Brasileiro  fez lançamentos aéreos de 

panfletos  (salvo-condutos)  por  helicópteros  no  interior  dos  quarteis  onde  se 

amotinavam dezenas de policiais com seus familiares. Ainda em situações reais, 

segundo Barros  (2015),  também ocorreu disseminação aérea no Haiti  em 2015, 

onde  militares  brasileiros,  apoiados  por  aeronaves  de  asa  rotativa  chilenas, 

realizaram a atividade.

Fruto  da  sensibilidade  da  atividade,  suas  capacidades  de  influenciar  no 

combate e potencializar as ações, e suas repercussões junto à opinião pública geral  

e a mídia nacional e internacional, o estudo científico pormenorizado da atividade se 

mostra vital para o emprego correto dessa técnica.

2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois busca levantar dados relevantes para  o 

estudo.

Quanto ao objetivo geral,  foi  empregada a modalidade descritiva, pois visa 

observar, registrar, analisar e interpretar os dados, sem que o pesquisador interfira 

no processo.

O  trabalho  será  desenvolvido  através  da  combinação  dos  aspectos 

levantados na revisão da literatura e dados tabulados dos questionários.

A  compilação  destes  conhecimentos  permitirá  uma  análise  do  processo 
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relacionado à técnica de disseminação aérea de panfletos, possibilitando concluir 

sobre possíveis oportunidades de melhorias da atividade.

2.1 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

questionário e coleta documental.

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de especialistas em 

operações psicológicas e militares de aviação do Exército, particularmente pilotos e 

gerentes de voo.

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita 

a  militares  que  possuem  conhecimentos  sobre  o  assunto  e  possuem  as 

especialidades exigidas pelo tema em estudo.

Dessa  forma,  a  coleta  de  dados  se  deu  através  da  execução  de  dois 

questionários, um para operadores psicológicos e outro para militares da aviação do 

Exército. Foram utilizados os dados obtidos nos QCP da Aviação e do Batalhão de 

Operações Psicológicas, sendo que a população a ser estudada foi estimada em 46 

militares  da  aviação  e  59  operações  psicológicas.  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 28 militares de 

aviação e 32 operadores psicológicos.

A  sistemática  de  distribuição  dos  questionários  ocorreu  de  forma  direta 

(pessoalmente) ou indireta (ferramenta online) para os militares que atendiam os 

requisitos.  Entretanto,  devido  a  diversos  fatores,  somente  40  respostas  foram 

obtidas pelos operadores psicológicos (mais de 100% de n ideal) e 23 dos militares de 

aviação  (70,19% de  nideal),  não  havendo  necessidade  de  invalidar  nenhuma  por 

preenchimento incorreto ou incompleto.

A partir do nideal, depreende-se que o tamanho amostral obtido dos membros 

de  aviação 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.
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Foi realizado um pré–teste com 04 especialistas, em cada área, 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

3.1 REVISÃO DE LITERATURA

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa. Essa delimitação baseou-se 

na necessidade de atualização do tema, visto as constantes evoluções no combate 

moderno.

3.1.1 Instrumentos Utilizados Nas Operações Psicológicas

Os principais instrumentos das Operações Psicológicas são a propaganda e a 

contrapropaganda.

As Propagandas são ações de atividades ideológicas que visam influenciar o 

homem,  possuindo  cunho  político,  cívico  ou  religioso.  São  atos  que  buscam 

propagar ideias, princípios e teorias, sem fins comerciais. (GONÇALEZ, 2009, p.8).

A propaganda pode ser classificada como branca, cinza ou negra. A branca é 

a propaganda que não oculta a sua origem. A propaganda cinza oculta o autor e não 

atribui a origem a ninguém. A negra visa apresentar um produto em que se pretender 

fazer crer que o autor é diferente do verdadeiro. (BRASIL, 1999, P.41).

A  Contrapropaganda,  segundo  Manual  de  Operações  Psicológicas,  “é  a 

propaganda  com  a  finalidade  de  rebater  e  neutralizar  a  propaganda  adversa, 

podendo a ela se antecipar.” (BRASIL, 1999, p. 1-8). Este instrumento visa “impedir 

que a propaganda adversa produza os efeitos desejados por sua origem”. (BRASIL, 

1999, p. 2-22). Para isso, faz-se necessário realizar um estudo minucioso sobre o 

público-alvo e suas peculiaridades, desde suas crenças até suas vulnerabilidades.   

O Operador Psicológico deve ser um profundo conhecedor do ambiente que o 

circunda: 

Os  soldados  de  Operações  Psicológicas  devem  se  manter  a  par  dos 
acontecimentos  atuais  e  estudar  a  história,  cultura,  sociedade  e  a 
composição  politica  de  seus  respectivos  países  alvos  ou  regiões,  para 
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incrementar  suas  sensibilizações  sobre  as  questões  relevantes  de 
operações psicológicas. (EUA, 2007, p. 2-1, tradução do autor).

Segundo  o  manual  de  Operações  Psicológicas,  existem  ainda  outros 

instrumentos  de  influenciação  psicológica.  São  eles:  as  relações  públicas,  as 

informações  públicas,  as  ações  comunitárias,  as  ações  de  presença, 

empreendimentos governamentais, pressões políticas e econômicas, demonstração 

de força, operações militares, acordos internacionais. (BRASIL, 1999, p. 2-36).

3.1.2 Veículos De Difusão De Mensagens

Segundo  o  manual  de  Operações  Psicológicas,  “nas  Op  Psico,  são 

considerados veículos de difusão de mensagens todos os recursos, processos e 

técnicas capazes de fazer com que as referidas mensagens atinjam o público alvo.” 

(BRASIL, 1999, P. 3-1).  Ainda registra que os veículos são classificados em três 

categorias: áudios, visuais e audiovisuais. 

Ainda pode-se considerar o contato pessoal como uma técnica de Operações 

Psicológicas,  a  qual,  segundo  Friedman  (2004,  tradução  do  autor)  é  a  mais 

importante: “o contato face a face é o mais antigo e mais eficaz meio de transmitir a 

informação e se dá desde o confronto de duas pessoas em conversa informal ou até 

em comunicação persuasiva planejada.”.

Entre os veículos áudios, segundo Brasil  (1999, p. 3-2),  os mais utilizados 

são: o boato orientado, o rádio e o alto-falante. Já no tocante aos veículos visuais,  

Brasil (1999, p. 3-6) defende que os mais empregados são: painel-jornal, painel-foto,  

jornal, revista, livro, folheto, faixa, exposição, peças/objetos, panfletos e cartazes. 

Como exemplo  de mensagem disseminada tem-se a  imagem abaixo  que, 

segundo O Globo (2015), é um panfleto norte-americano que foi  disseminado na 

Síria  visando  desencorajar  possíveis  novos  integrantes  a  aderirem  à  causa 

extremista.
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                      Figura 1 – Produto visual norte-americano.

                     Fonte: Sítio eletrônico “O Globo”.  Acesso em: 18/04/2017.

Outro  exemplo,  citado  no  manual  de  Operações  Psicológicas  é  a  carta 

enviada  por  Caxias  ao  Major  Galvão,  comandante  dos  rebeldes  na  Revolução 

Liberal de 1842, a qual possuía alto teor psicológico, pois abordava o tema do dever,  

da honra e da legitimidade do imperador, ressaltando as características positivas do 

oponente, e concluindo com uma expressão de camaradagem. Afirma ainda possuir 

um grande efetivo sem revela-lo, gerando dúvida no adversário. (BRASIL,1999, p. 2-

1),  A carta continha o seguinte texto:

Amigo  Sr.  Major  Galvão.  Que  pretende?  Quer,  com  efeito,  empunhar 
armas contra o governo legítimo do nosso Imperador? Não o creio, porque 
o conheço de muito  tempo,  sempre trilhando a carreira  do dever  e da 
honra. Eu aqui estou, e não lhe menciono minhas forças para que não 
julgue que exagero. Responda-me e não se deixe fascinar por vinganças 
alheias Acampamento de Pinheiros, 26 de maio de 1842. Seu amigo e 
camarada - Barão de Caxias. (BRASIL, 1999, p.2-1).

3.1.3 Disseminação Aérea De Panfletos

Todos os veículos mencionados permitem que as mensagens cheguem ao 

público alvo. No tocante a disseminação de panfletos, segundo Batista ([2013], p.51) 

existe  uma  técnica  especial  que  potencializa  a  distribuição,  aumentando  sua 

capacidade de alcance. A técnica se chama disseminação aérea.

A disseminação de panfletos é um tópico extenso, sendo que a disseminação 

aérea de panfleto, em particular, tem sido alvo de vastas pesquisas. (FRIEDMAN, 

2004, tradução do autor). Percebe-se a importância deste estudo quando se analisa 

os problemas já  ocorridos no passado,  como o citado pela BBC (2009)  sobre o 

problema da caixa que não abriu durante uma disseminação na Inglaterra, vindo a 

matar uma criança.
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De acordo com EUA (2007, p. D-1, tradução do autor) a disseminação aérea 

de panfletos é um dos primeiros métodos de influenciar um público alvo. Segundo 

Brasil (1999, p. A-12) a disseminação aérea de panfletos já foi utilizada na Guerra da  

Coréia através de fardos atados e unidos lançados no ar. Ainda a registros que “O 

Lançamento de panfletos tem sido usado de forma ampla no Afeganistão,  pelos 

Estados  Unidos  e  Grã-Bretanha  para  tentar  conquistar  ‘corações  e  mentes’  da 

população.”  (BBC,  2009).  Existem  ainda  relatos  do  uso  da  disseminação  aérea 

durante  a  2ª  Guerra  Mundial,  onde  os  EUA lançaram panfletos  sobre  o  Japão. 

(FRIEDMAN, 2004, tradução do autor).

O uso do helicóptero para lançamento pode ser perigoso, pois os panfletos 

podem entrar no rotor, picotando o produto e podendo causar dano à aeronave e 

mesmo provocar um acidente. (FRIEDMAN, 2004, tradução do autor).

   Figura 2 – Disseminação aérea por aeronave de asas rotativas.

   Fonte: Batista ([2013], p.66).

Para André ([2013], p.52), existem algumas circunstâncias que favorecem o 

emprego  da  disseminação  aérea,  como um público-alvo  hostil  aos  militares,  um 

determinado Pub A concentrado em uma região, a disponibilidade de tempo para se 

cumprir a missão e áreas de difícil acesso ou muito remotas. Porém, existem alguns 

fatores  limitadores que dificultam o emprego da técnica,  tais  como os riscos da 

aeronave ser abatida por executar um vôo de baixa altura próximo ao Pub A hostil, 

falta de horas de vôo, falta de meios para o lançamento aéreo, entre outros.
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        Figura 3 – Disseminação em áreas de difícil acesso.

        Fonte: Batista ([2013], p.65).

Segundo  André  ([2013],  p.  60),  existe  vantagens  e  desvantagens  em  se 

utilizar uma aeronave de asa rotativa ou de asa fixa. Ainda existe a possibilidade de 

se lançar panfletos através de veículo aéreo não tripulado (VANT). Segundo BRASIL 

(2014, p. 4-11) o Sistema de aeronaves remotamente pilotadas tem capacidade de 

apoiar  as  Operações  psicológicas  na  disseminação  de  panfletos  e  na  difusão 

sonora.

O  lançamento  possui  a  seguintes  etapas:  Preparação  da  bolsa  tática, 

preparação da aeronave e o lançamento com sonda. (Batista, [2013], p. 63)

 

                  Figura 5 – Preparação da bolsa tática e da aeronave.

                  Fonte: Batista ([2013], p.63).

O  processo  é  descrito  da  seguinte  forma:  A bolsa  tática  é  preparada  de 

maneira que, ao ser empregada, permita a abertura e a disseminação dos panfletos. 

Após isso, é preparada a aeronave de forma que o lançamento não venha a colocar 

em risco a tripulação e a aeronave. Após essa etapa, é realizado um sobrevôo para 
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reconhecer a área que será disseminada os panfletos, sendo realizado o lançamento 

de uma quantidade reduzida  do material  a  fim de verificar  a  aerodinâmica para 

correções. Somente após todas essas etapas é que a aeronave entra na rota para o 

lançamento propriamente dito. (Batista, [2013], p. 65).

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em  português  ou  inglês,  relacionados  à  técnica  de 

disseminação aérea de panfleto.

-  Estudos  de  material  doutrinário  em  português  ou  inglês,  relativo  às 

Operações Psicológicas.

- Estudos qualitativos e opiniões de especialistas.

b. Critério de exclusão: 

-  Estudos que abordam a trajetória do produto ao sair  da aeronave até a 

chegada na região alvo.

3.2 Resultados Obtidos

As pesquisas foram realizadas em três módulos, visando analisar três áreas 

da atividade: O Emprego das Aeronaves, o material utilizado para o lançamento e o 

lançamento propriamente dito. Cada módulo foi apresentado para os dois grupos em 

estudo,  operadores  psicológicos  e  membros  da  aviação,  dentro  de  suas 

particularidades,  e  estudados  de  forma sinérgica  com a  finalidade  de  realizar  o 

cruzamento das percepções particulares de cada grupo e atingir o resultado final 

proposto.

3.2.1 Módulo A: O emprego das aeronaves

Dentro deste primeiro módulo foram analisados os aspectos relacionados ao 

emprego das  aeronaves  para  a  realização  da  disseminação  aérea de  panfletos, 

aonde se chegou aos seguintes resultados:

Dentro do universo que respondeu aos questionários, 100% dos operadores 

psicológicos já realizaram ou presenciaram uma disseminação aérea de panfletos, 

enquanto  apenas  52,2%  dos  pilotos  e  gerentes  travaram  contato  com  essa 

atividade.
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Todos os membros da aviação que travaram contato com essa atividade o 

fizeram através da aeronave de asa rotativa, enquanto os operadores psicológicos 

responderam conforme o gráfico a seguir:

GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre os tipos de aeronaves empregadas 

pelos operadores psicológicos nas disseminações aéreas de panfletos.

Fonte: O autor

O Gráfico  1  mostra  que  71,8% dos  operadores  psicológicos  utilizaram às 

aeronaves de asa rotativa, 2,6% as aeronaves de asa fixa, 17,9% utilizaram ambas 

as aeronaves e 7,7% utilizaram drones, juntos de aeronaves de asa rotativa ou fixa.

Foi questionado aos operadores psicológicos sobre quais os veículos aéreos 

mais eficazes para serem empregados em conflitos de baixa intensidade, sendo que 

82,1%  dos  especialistas  defenderam  que  seriam  as  aeronaves  de  asa  rotativa, 

sendo que os outros 18,9% defenderam as demais opções, sendo elas: aeronaves 

de asa fixa; ambos os tipos de aeronaves dependendo da situação apresentada; e o 

uso de drones, principalmente em locais restritos, como os presídios.

Para os membros da aviação o questionamento foi referente à qual aeronave 

de asa rotativa seria a mais eficiente neste tipo de conflito e as respostas seguem 

conforme gráfico a seguir:
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GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre as Aeronaves de asa rotativas mais  

eficientes em conflitos de baixa intensidade.

Fonte: O autor.

O gráfico 2 nos mostra que os 90,9% dos membros de aviação, pertencentes 

ao estudo,  defenderam que o HA-1 Fennec é a aeronaves de asa rotativa mais 

eficazes em conflitos de baixa intensidade, junto do HM-1 Pantera com 50% dos 

votos.

Finalizando  este  módulo  de  estudo  foram  verificadas  algumas  sugestões 

apresentadas  pelos  especialistas,  sendo  as  mais  relevantes  as  seguintes:  A 

possibilidade de emprego do ARP e drones,  caso seja realizado futuros estudos 

sobre suas condições de lançamento; o possível emprego de aeronaves civis em 

operações militares; o uso do Drone para bater pontos mais específicos, como os 

presídios; e a necessidade de emprego das aeronaves de asa fixa com velocidades 

mais baixas que permitam a disseminação aérea com eficácia. 

O Cap Avinez, do 4º BAVEX, comentou em seu questionário que a escolha 

ideal  da  aeronave  de  asa  rotativa  para  a  disseminação  aérea  de  panfletos 

dependerá da área a qual se tem os objetivos. Se a área for pequena, o ideal é que 

se empreguem as aeronaves de pequeno porte, como o esquilo e o pantera, as 

quais  podem  voar  mais  baixo  e  causar  menos  danos  colaterais  nas  áreas 

urbanizadas.

3.2.2 Módulo B: O material utilizado para o lançamento

Neste  segundo  módulo  os  questionamentos  foram  direcionados  com  a 
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finalidade de levantar possíveis problemas no material utilizado nos lançamentos, a 

fim de verificar possíveis necessidades de melhorias,

O  primeiro  ponto  questionado  neste  módulo  foi  sobre  as  principais 

dificuldades  apresentadas  durante  o  lançamento,  em  decorrência  do  material 

utilizado.  Os  operadores  psicológicos  registraram  com  45,9%  que  possuem 

dificuldades  em  realizar  o  lançamento  eficaz  propriamente  dito;  32,4%  sentem 

dificuldade em manusear a bolsa no interior da aeronave e 24,3% em realizar em 

lançamento  seguro  frente  às  características  da aeronave.  Ainda foi  relatado que 

13,5% possuem dificuldade em preparar a bolsa de lançamento e 5,4% em instalar a 

mesma  na  aeronave.  Ainda  foram  apresentadas  as  seguintes  dificuldades  em 

respostas  abertas:  manter  a  segurança  em  face  da  altura  do  lançamento;  a 

segurança  em  lançamentos  sobre  zonas  consideradas  vermelhas,  como  áreas 

dentro das comunidades; e o risco de recarregar a bolsa no interior da aeronave.

Na visão  dos  membros da  aviação,  a  principal  dificuldade  apontada,  com 

57,1%, foi a de guiar a aeronave para um lançamento eficaz com o material pronto. 

Ainda  foram  apontadas  dificuldades  relacionadas  ao  acondicionamento  dos 

operadores  na  aeronave,  com  14,3%,  o  desconhecimento  da  fraseologia,  com 

14,3%.  O  Cap  Gigolotti,  piloto  de  aeronave,  ainda  dentro  deste  tópico  citou  a 

necessidade de adequar o perfil de voo do lançamento com as características do 

local,  exemplificando  com o  caso  da  disseminação  aérea  na  Maré-RJ,  área  de 

grande hostilidade onde não era adequado o voo de baixa altura, pouca velocidade 

e circuitos regulares.

Quando questionados sobre a eficiência do acondicionamento dos panfletos 

no  fardo  de  lançamento,  92,3%  dos  operadores  psicológicos  afirmaram  que  o 

acondicionamento dos panfletos é feito de maneira eficiente, 2,6% afirmaram que 

não, sob a justificativa de que por vezes alguns panfletos acabam saindo da bolsa 

antes da hora. Apenas 5,1% dos operadores psicológicos não souberam responder.

O terceiro questionamento foi  acerca da eficácia e segurança da bolsa de 

lançamento e seus acessórios. Os resultados foram os seguintes:
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GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a eficácia e segurança da 

bolsa de lançamento e seus acessórios, para ambos os públicos estudados.

Fonte: O autor.

O gráfico  3  mostra  que  84,6% dos  operadores  psicológicos  acreditam na 

segurança e eficácia da bolsa de lançamento, sendo que 10,3% responderam que 

não é segura, sob as seguintes justificativa:  as fitas podem prejudicar a segurança 

do  voo;  a  bolsa  foi  um meio  improvisado  em razão  da  inexistência  de  material  

adequado para o lançamento; a dificuldade de reabastecimento da bolsa em pleno 

voo. Apenas 5,1% dos operadores psicológicos não conhecem o material. Já entre 

os  membros  da  aviação,  76,2% não  conhecem o  material,  14,3% acreditam na 

segurança e eficácia  da bolsa,  enquanto 9,5% responderam que não é eficaz e 

segura, sob a justificativa de que mesmo com a sonda o material acaba caindo em 

local fora do previsto aumentando a poluição ambiental.

Os operadores psicológicos foram questionados sobre a segurança na forma 

de colocação e manuseio da bolsa no interior da aeronave. 84,6% responderam que 

é feito de forma segura, 7,7% disseram que não, sob as seguintes justificativas: a 

grande  quantidade  de  fitas  podem  se  prender  na  aeronave;  e  a  dificuldade  de 

reabastecimento  da  bolsa  em  aeronaves  de  asa  rotativa.  7,7%  não  sabiam 

responder.

Quando questionados quanto  à  segurança do material  de  ancoragem dos 

lançadores no interior da aeronave foram obtidos os seguintes resultados:
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GRÁFICO  4  – Opinião  da  amostra,  em  valores  absolutos,  sobre  a  Segurança  do  material  de 

ancoragem dos lançadores 

Fonte: O autor.

O gráfico 4 mostra que 76,9% dos operadores psicológicos acreditam que o 

material de ancoragem é seguro, 15,4% responderam que não, sob as seguintes 

justificativa:  as  ancoragens  não  são  próprias  para  a  atividade;  em  algumas 

aeronaves é necessário o improviso de assento americano ou cadeira de escalada 

para prover a ancoragem; a necessidade de se melhorar e padronizar o material; e 

as argolas de fixação da aeronave não são feitas para ancorar pessoas. 

Neste mesmo questionamento, 47,6% dos membros de aviação responderam 

que o material  de ancoragem é seguro,  sendo que os demais não conhecem o 

material. Foi citado pelo Cap Gigolotti, piloto de aeronave, que no caso da aeronave 

Pantera é essencial que se utilize o cinto do tipo “rabo de macaco”, com ancoragem 

adequada para o piso da aeronave ou o uso de  bouldrier com mosquetão e cabo 

solteiro preso adequadamente ao piso da aeronave.

Para finalizar este módulo, foi questionado aos operadores psicológicos se o 

material empregado, em sua totalidade, permitir um lançamento eficiente e seguro. 

84,6% dos especialistas responderam que sim, e 5,1% que não, sob as justificativas: 

o possível desprendimento da fita vir a comprometer a segurança do voo; e o perigo 

de uma ancoragem ineficiente. 

3.2.3 Módulo C: O lançamento propriamente dito

Depois de verificada as situações de emprego das aeronaves e o material 

utilizado para o lançamento, respectivamente nos módulos A e B, este último módulo 
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visa  verificar  o  lançamento  propriamente  dito  e  suas possíveis  necessidades de 

aperfeiçoamento.

A primeira pergunta deste módulo, realizada para os operadores psicológicos, 

foi sobre a quantidade necessária de operadores para se realizar uma disseminação 

aérea de panfletos. A resposta que obteve maior porcentagem foi a de 2 operadores, 

com 79,5%, seguida de 12,8% para 1 operador e 7,7% para 3 operadores.

Já os membros da aviação foram questionados sobre a altura ideal e segura 

para o lançamento, considerando que não se conhece o poder de fogo das forças 

adversas. 40,9% defenderam que seria entre 1000 e 2000 ft. 22,7% afirmaram que a 

altura deveria ser menor que 1000 ft e 22,7% que registraram que deveria ser maior 

que  3000  ft.  13,6%  não  souberam  responder.  Quando  questionados  sobre  a 

velocidade  ideal  no  momento  do  lançamento  do  fardo,  81,8%  defenderam  que 

deveria ser menor que 100 kt, e 18,2% não souberam responder. Sobre a melhor 

abordagem dos  objetivos,  os  membros  da  aviação  defenderam com 72,7% que 

deverá ser planejado com vento de proa,  4,5% defenderam o vento de través e 

22,7% não souberam responder.

Quando questionados se concordavam com o lançamento de panfletos serem 

realizados em duas etapas: uma passagem para lançamento da sonda e outra para 

o lançamento propriamente dito, os operadores psicológicos responderam conforme 

o gráfico a seguir:

GRÁFICO 5 –  Opinião  da  amostra,  em valores  absolutos,  sobre  a  concordância  com o 

lançamento realizado em duas etapas.

Fonte: O autor.

O  gráfico  5  aponta  que  82,1%  dos  operadores  psicológicos  defendem  o 

lançamento em duas etapas.  17,9% responderam que não concordam com este 
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procedimento, sob a justificativa de que a segunda passagem pode ser perigosa, 

dependendo  da  área  da  missão,  tendo  em  vista  o  inimigo  procurar  abater  a 

aeronave no segundo voo, principalmente em conflitos de baixa intensidade. Ainda 

foi citado que em área onde exista inimigo não existe o lançamento de sondas.

Ambos  os  públicos  foram questionados  sobre  a  eficiência  da  técnica  nas 

operações reais e exercícios. Foram obtidos os seguintes resultados: 86,8% dos 

operadores psicológicos julgaram a técnica eficiente, enquanto apenas 36,4% dos 

membros da aviação tiveram este mesmo parecer.  Nas respostas abertas foram 

registrados pelos  operadores psicológicos dois  aspectos  relevantes:  o  teste  com 

gramatura  de 75 g/m²  (papel  sulfite)  não foi  eficiente;  e  a técnica  disseminação 

aérea deve explorar o efeito midiático. Já os membros da aviação registraram que, 

no caso do pantera, as disseminações tem sido realizadas a 550 ft e 80 kt, mas no 

caso de ambiente hostil  recomenda-se o voo acima de 1000 ft  e uso de orbitas 

irregulares.

No tocante a comunicação entre o operador psicológico e os membros da 

aviação,  os  dois  públicos  foram questionados  e  os  resultados  obtidos  foram os 

seguintes:

GRÁFICO 6 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a eficácia da comunicação 

entre os operadores psicológicos e os membros da aviação.

Fonte: O autor

O gráfico 6 aponta que 79,5% dos operadores psicológicos acreditam que a 

comunicação esteja dentro dos padrões exigidos. 7,7% acreditam que não, sob a 

justificativa de que as expressões devam ser mais objetivas e que não se deve 
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engessar a fraseologia. Já os membros da aviação defendem, com 59,1%, que a 

comunicação está em acordo. 13,6% acreditam que não sob a justificativa de que o 

desconhecimento  da  fraseologia  dificulta  a  condução  da  aeronave  e  aumenta  a 

carga e a preocupação da tripulação. Foi comentado que o vento de “lábio-fone” 

causam muitos ruídos no pantera, dificultando a comunicação interna. Acreditam que 

melhorando a fraseologia o lançamento se tornará mais eficiente.

Quando questionados sobre  a adequabilidade da fonia  utilizada,  50% dos 

membros da aviação responderam que está bem formulada. 31,8% não souberam 

responder.  As  sugestões  apresentadas  foram  que  na  maioria  das  vezes  ela  se 

apresenta de acordo, mas a falta de prática dificulta a operação.

Os  operadores  psicológicos  foram  questionados  sobre  o  melhor  meio  de 

acompanhamento dos produtos desde o momento que abandonam a aeronave e 

atingem  o  solo.  51,3%  dos  especialistas  responderam  que  seria  através  de 

elementos no solo ocupando posições de comandamento. 23,1% defendem a ideia 

que é melhor se acompanhada visualmente pelo lançador e 15,4% defenderam o 

monitoramento por mecanismos eletrônicos de monitoramento.

Já os membros da aviação foram questionados se existe o contato entre a 

aeronave e o pessoal em solo e registraram a seguinte resposta:

GRÁFICO 7 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre o contato da aeronave com 

pessoal em solo.

Fonte: O autor

O  gráfico  7  aponta  que  50%  dos  membros  da  aviação  desconhecem  a 

existência do procedimento. 13,6% afirmam que existe o contato e 18,2% que não 

existe.
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Ambos os públicos foram questionados sobre quem seria o responsável por 

realizar os cálculos para encontrar o ponto ideal de lançamento. As respostas foram 

a seguinte:

            

GRÁFICO  8 –  Opinião  da  amostra,  em valores  absolutos,  sobre  a  responsabilidade  da 

escolha do ponto ideal do lançamento.

Fonte: O autor.

O gráfico 8 aponta que 84,6% dos operadores psicológicos defendem que o 

próprio operador deve ser o responsável por avaliar o ponto ideal de lançamento, 

7,7% defendem que deveria ser o piloto. Já os membros de aviação defendem com 

63,6% que deve ser o operador psicológico e com 22,7% que deve ser o piloto.

Os operadores psicológicos e os membros de aviação foram questionados 

sobre  os  fatores  que  tem  impedido  ou  limitado  uma  disseminação  aérea  de 

panfletos. Os operadores psicológicos afirmaram com 57,9% que a falta de horas de 

voo  é  a  maior  dificuldade  apresentada,  seguida  da  inexperiência  do  operador 

psicológico,  com 34,2%,  a  falta  de  material  adequado  para  o  lançamento,  com 

13,2%, a falta de aeronave adequada, com 10,5%, e a inexperiência do piloto com 

2,6%. 

Na mesma pergunta, os membros da aviação afirmaram que o maior limitador 

da atividade é a inexperiência dos operadores psicológicos, com 42,1%, seguida da 

inexperiência do piloto, com 36,8%, da falta de material para o lançamento, 31,6%, a 

falta de horas de voo, 26,3%, inexperiência do mecânico de voo, 21,1% e a falta de 

aeronave adequada, 10,5%.

Finalizando o  módulo C,  ambos os  públicos  foram questionados sobre os 

riscos que a atividade pode apresentar. Os operadores psicológicos afirmaram com 

81,1% que seria da aeronave ser atingida por fogos durante o lançamento, seguida 
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dos panfletos entrarem na aeronave, com 27%, os panfletos atingirem os motores, 

com 18,9% e os operadores não serem bem acomodados vindos a cair da aeronave, 

com 10,8%. 

No mesmo item, os membros da aviação defendem que o maior risco é a 

aeronave  ser  atingida  por  fogos,  com  66,7%,  seguida  pelo  risco  dos  panfletos 

entrarem na aeronave, com 33,3%, os panfletos atingirem os motores com 28,6% e 

os operadores não serem bem acomodados vindos a cair durante o lançamento, 

com 4,8%.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto  às  questões  de  estudo  e  os  objetivos  propostos  no  início  deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, verificando 

e apontando as necessidades de aprimoramento na técnica de disseminação aérea 

de panfletos.

A revisão  de  literatura  possibilitou  a  apresentação  da  técnica  vigente  de 

disseminação  aérea  de  panfletos  e  suas  fases,  realizada  pelas  operações 

psicológicas em conjunto com a aviação do Exército, além de descrever conceitos 

fundamentais para o entendimento das razões de se empregar a referida técnica e 

os meios para se atingir os objetivos dentro de um conflito de baixa intensidade.

A compilação de dados em três módulos permitiu identificar, por intermédio de 

especialistas, os grupos de aeronaves mais adequados para a disseminação aérea 

de panfletos  nos conflitos de baixa  intensidade,  se  os materiais  empregados na 

técnica estão adequados à demanda exigida, e se existe a necessidade de mudança 

em alguma etapa da técnica visando aprimorar o procedimento.

Dentro  do  módulo  A -  O  emprego  das  aeronaves,  ficou  evidente  que  as 

aeronaves de asa rotativa são as mais aptas para o emprego em conflitos de baixa 

intensidade. O HA-1 Fennec e o HM-1 Pantera foram as aeronaves mais indicadas 

para o procedimento, tendo em vista suas características em face as peculiaridades 

dos conflitos de baixa intensidade. Apresentou uma parcela relevante para o estudo 

a possibilidade de emprego do drone neste tipo de combate.

No  módulo  B  -  O  material  utilizado  para  o  lançamento,  os  resultados 

apontaram que as maiores dificuldades apresentadas em relação ao uso do material 

são: a realização de um lançamento eficaz, por parte dos operadores psicológicos, e 
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a  dificuldade  de  guiar  a  aeronave  para  um  lançamento  eficaz,  por  parte  dos 

membros da aviação. A bolsa de lançamento foi tida como segura e eficaz por mais 

de ¾ dos operadores psicológicos que a utilizaram e por mais da 1/2 dos membros 

de aviação que tem conhecimento do assunto. O acondicionamento dos panfletos no 

fardo de lançamento, sua colocação e manuseio no interior da aeronave foi descrito 

como eficiente por mais de 80% dos operadores psicológicos que responderam ao 

questionário. O material de ancoragem foi tido como seguro por ¾ dos operadores 

psicológicos que realizaram a disseminação. 

Neste  módulo,  os  principais  problemas  apontados  foram  referentes  a 

possíveis falhas da bolsa antes do lançamento, ocasionando a saída de panfletos 

para o interior da aeronave antes da disseminação; Na questão dos acessórios, as 

fitas foram descritas com possibilidade de se soltar vindo a prejudicar a segurança 

do voo. O material também não facilita o recarregamento eficiente da bolsa em pleno 

voo. O índice que mais foi evidenciado em necessidade de melhorias foi na questão 

da ancoragem, onde os materiais foram descritos como não sendo próprios para a 

atividade, sendo que alguns materiais vão se empregados dependendo da aeronave 

utilizada.  Registrou-se  também a existência  da  necessidade de padronização do 

material de ancoragem, como feito com a bolsa de lançamento, para os integrantes 

da equipe de disseminação.

No módulo C - O lançamento propriamente dito foram apresentados pelos 

membros da aviação as características de voo ideais para uma disseminação aérea 

de panfletos: altura abaixo de 1000 ft, velocidade abaixo de 100 kt, abordando com 

vento de proa. Os operadores psicológicos apresentaram que o número ideal  de 

especialistas para realizar a disseminação é de 2 militares, sendo interessante a 

previsão de um em solo, com rádio terra-avião, para fazer o controle do lançamento. 

Uma parcela de aproximadamente 18% não concordou com o lançamento ser 

realizado em duas etapas, uma para lançar a sonda e outra o fardo, alegando que 

em áreas vermelhas, com a presença do inimigo, uma segunda passagem atentaria 

contra a segurança expondo a aeronave e os militares a riscos desnecessários. 

Foi abordado a importância de se explorar a disseminação aérea através da 

mídia, potencializando e estimulando a divulgação daquela propaganda.

A comunicação  entre  o  Piloto/mecânico  de  voo  e  o  Operador  Psicológico 

apresentou aproximadamente 80% de aceitação pelos especialistas de operações 

psicológicas e 60% pelos membros de aviação. As principais sugestões de melhoria 
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foram pela simplificação da comunicação e padronização da fraseologia empregada, 

enfatizando a importância do Breifing com os pilotos.

Ficou registrado que o responsável por realizar os cálculos para encontrar o 

ponto ideal de lançamento é o especialista em operações psicológicas, porém foi 

ressaltado que é interessante que este seja auxiliado pelo piloto.

Neste módulo foi apresentado que os fatores que mais limitam ou impedem 

uma disseminação aérea de panfletos é, na visão dos operadores psicológicos, a 

falta  de  hora  de  voo,  a  inexperiência  dos  operadores  psicológicos  e  a  falta  de 

material  adequado  para  o  lançamento.  Na  visão  dos  membros  da  aviação,  a 

inexperiência  dos  operadores  psicológicos  apresentou  o  maior  índice,  junto  da 

inexperiência dos pilotos e a falta de material adequado.

Os  riscos,  frutos  da  atividade  de  disseminação,  que  mais  se  destacaram 

foram: a possibilidade da aeronave ser atingida por fogos, os panfletos entrarem na 

aeronave, e os panfletos atingirem os rotores. 

Dentro de uma escala de 1 a 5, a avaliação final da disseminação aérea de 

panfletos foi apresentada pelos públicos conforme o gráfico a seguir:

GRÁFICO 9 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a avaliação da técnica de 
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disseminação aérea de panfletos.

Fonte: O autor

O gráfico 9 apresenta que a maioria dos operadores psicológicos e membros 

da aviação julgam que a atividade já atingiu um grau 4 em 5, mas ainda necessita de 

melhorias.

Finalizando o trabalho de campo, foram apresentadas as algumas sugestões, 

experiências e opiniões relevantes sobre o tema, o que podem apontar possíveis 

necessidades de melhoria e estudos futuros:

a. Operadores Psicológicos:

1. A recarga em pleno voo é o um procedimento difícil, mas necessário frente 

à eficiência dos gastos públicos. 

2. A disseminação não deve ser feita toda hora para não ser banalizada e 

perder o efeito surpresa, o qual chama a atenção do público.

3. Para se melhorar a segurança, eficiência e eficácia do lançamento, realizar 

adestramentos  junto  à  Cia  Prec  Pqdt  ou  B  Ap  Op  Esp  com  os  precursores 

paraquedistas.

4.  Necessidade  de  mais  tempo  de  adestramento  entre  os  Operadores 

Psicológicos e os elementos da Aviação do Exército.

5. Necessidade de um elemento no solo com equipamento terra-avião, além 

dos dois operadores psicológicos na aeronave.

b. Membros da aviação

1. O planejamento da operação, na parte técnica, deve ser em conjunto entre 

os operadores psicológicos e os pilotos. O procedimento visa levantar a metodologia 

adequada para aquele tipo de operação, avaliando-se os riscos, o melhor setor de 

aproximação, entre outros.

2. A inclusão desse tipo de manobra no manual de manobras das Anv AvEx e 

padronizado os procedimentos para facilitar os trabalhos.

Conclui-se então que a técnica de disseminação aérea de panfleto, utilizada 



28

hoje  pelo  Batalhão  de  Operações  Psicológicas  em  conjunto  com  a  Aviação  do 

Exército  durante  os  conflitos  de  baixa  intensidade  é  eficaz,  eficiente  e  segura. 

Porém,  este  estudo  apontou  algumas  oportunidades  de  melhorias  relevantes  a 

serem estudadas:  a necessidade de adaptação da bolsa de lançamento visando 

evitar que os panfletos saiam antes do lançamento ou retornem para o interior da 

aeronave; a padronização do material de ancoragem a fim de aumentar a segurança 

dos operadores; a necessidade de se aprimorar a fraseologia entre piloto e operador 

psicológico;  e  a  verificação  do  lançamento  da  sonda  frente  aos  riscos  que  o 

ambiente de conflito de baixa intensidade oferece.
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