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AS VANTAGENS DA INTRODUÇÃO DA AERONAVE KC-390 PARA O 
ADESTRAMENTO DAS TROPAS DA BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-

QUEDISTA 
 

PATRICK LOMBONI RODRIGUES  

THIAGO DE PAULA SOTTE** 
 

RESUMO 
Esse estudo científico apresenta um panorama acerca das possíveis vantagens que a introdução do 
KC-390 poderá trazer para o adestramento das tropas páraquedistas do Exército Brasileiro, sendo 
este o objetivo principal deste trabalho. Para isso, o arcabouço literário baseou-se na coleta de 
dados técnicos e operacionais da aeronave C-130 Hércules, da Força Aérea Brasileira (FAB), 
principal aeronave utilizada no contexto das operações aeroterrestres atualmente, e do KC-390, 
cuja intenção é substituir aquela. Além disso, buscou-se apresentar sucintamente a Brigada de 
Infantaria Pára-quedista (Bda inf Pqdt) e sua óbvia relação com necessidade de meios aéreos. 
Ademais, foi realizada uma pesquisa de campo, através de entrevistas com especialistas da Bda Inf 
Pqdt participantes do processo de certificação da nova aeronave, com intuito de verificar suas 
opinões acerca do novo meio, no que diz respeito ao adestramento e emprego da tropa. Chegou-se, 
pois, a um resultado que se encontra alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa (2012), que tem 
a mobilidade estratégica como um dos pontos a serem desenvolvidos. 

 
Palavras Chave: KC-390. Brigada de Infantaria Pára-quedista. C-130 Hércules. Adestramento. 
 
ABSTRACT 
This scientific study provides an overview of the possible advantages that the introduction of the KC-
390 may bring to the training of Brazilian Army parachute troops, which is the main objective of this 
work. To this end, the literary framework was based on the collection of technical and operational 
data from the C-130 Hercules aircraft of the Brazilian Air Force, the main aircraft used in the context 
of airborne operations today, and the KC-390, whose intention is to replace that one. In addition, we 
sought to briefly present the Parachute Infantry Brigade  and its obvious relationship to the need for 
air assets. In addition, a field research was conducted, through interviews with Parachute Infantry 
Brigade experts participating in the certification process of the new aircraft, in order to verify their 
opinions about the new environment, regarding the training and deployment of the troop. This led to 
a result that is in line with the National Defense Strategy (2012), which has strategic mobility as one 
of the points to be developed. 
 
Keywords: KC-390. Parachute Infantry Brigade. C-130 Hércules. Training.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2010. 
** Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2006. Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(EsAO) em 2017. 



4 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a análise de recentes manifestos de vôo e lançamento, 

percebe-se que a Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt) vem sofrendo 

prejuízos no que diz respeito ao adestramento de suas tropas, justamente no que 

tange a sua atividade meio principal, que é a infiltração aeroterrestre, em virtude da 

escassez de meios aéreos. Alguns exercícios acabam sendo realizados sem a 

infiltração através salto, o que pode prejudicar o treinamento das tropas, afetando 

seu preparo para possíveis operações reais. 

Atualmente, segundo o Manual Técnico do Mestre de Salto Paraquedista - 

EB60-MT-34.402 (BRASIL, 2015), as aeronaves utilizadas para o adestramento 

das tropas paraquedistas são o C-95 (Bandeirante), o C-105 (Amazonas) e o C-130 

(Hércules). Em virtude da capacidade de lançamento, de 64 (sessenta e quatro) 

paraquedistas, o Hércules, geralmente, é a principal aeronave de lançamento de 

tropas utilizada no âmbito da Bda Inf Pqdt. Porém, em virtude do tempo de uso, 

algumas datadas das décadas de 70 e 80, e o amplo quadro de missões, por 

vezes, a citada aeronave não se encontra disponível para atender as demandas 

das tropas aeroterrestres (informação verbal)1. Uma breve história da aquisição e 

emprego do C-130 na Força Aérea Brasileira (FAB) pode ser vista seguir: 

A Força Aérea Brasileira recebeu seus primeiros três C-130E em 1964. 
Outras cinco aeronaves se juntaram a frota até 1968. Estas aeronaves 
equiparam o 1º/1º Grupo de Transporte. Em 1969, foram recebidos três 
SC-130 para busca e salvamento (SAR) para equipar o 1º/6º Grupo de 
Aviação e, a partir de 1988, para o 1º/1º Grupo de Transporte. Em 1975 e 
1976, foram recebidos três C-130H e dois KC-130H (versão de 
reabastecimento em vôo). Essas aeronaves foram entregues ao 2º/1º 
Grupo de Transporte de Tropa. 

Em 1987, foram adquiridos outros três C-130H. Finalmente em 2001, 
foram compradas 10 aeronaves C-130H da Itália. Estas últimas estão 
passando por um amplo processo de modernização, estão recebendo 
cockpit digital e um sistema de auto-defesa com chaffs e flares. Isto 
permitirá o emprego operacional destas aeronaves inclusive em zonas de 
combate, bem próximo a linha de frente ou com ameaça aérea inimiga. Em 
sua história, a FAB operou 29 aeronaves C-130. Destas, estão 
operacionais 23. São missões do C-130 na FAB: transporte de carga, 
transporte de tropas, apoio ao programa antártico brasileiro, lançamento 
de pára-quedistas, reabastecimento em vôo e busca e salvamento. 
(RODRIGUES, 2017, pág. 13). 

Em 2009, foi dado início ao desenvolvimento do projeto KC-390, pela 

EMBRAER, que visa desenvolver uma aeronave de carga, de fabricação nacional, 

                                                
1 Informação obtida em workshop junto a EMBRAER em Gavião Peixoto (SP) em abril de 2017. 
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cujo objetivo é substituir as aeronaves C-130, as quais já se apresentavam com 

problemas estruturais graves, comprometendo a operacionalidade da tropa 

paraquesdista. No ano de 2015, foi realizado o primeiro vôo do protótipo inicial da 

aeronave. Atualmente, o projeto está no período de certificações técnicas 

necessárias. A FAB encomendou 28 (vinte e oito) aeronaves a EMBRAER, sendo 

as três primeiras previstas para serem entregues ainda no corrente ano. (JUBÉ, 

2018). 

1.1 PROBLEMA 

A possibilidade de poder contar com uma aeronave moderna e operacional é 

algo, provavelmente, bem vindo para a Força Aérea e Exército Brasileiro, 

especialmente para aquelas tropas que dependem, especificamente, do movimento 

aéreo, que é o caso da Bda Inf Pqdt. Cabe ressaltar que militares da citada Grande 

Unidade (GU) participaram do processo de certificação da aeronave, no que diz 

respeito ao lançamento de tropas e carga, podendo, desta forma, opinar em 

aspectos técnicos da atividade em questão (DEFESANET, 2019). 

Desta maneira, este artigo procura, através de entrevistas e verificação de 

campo, responder a seguinte questão: quais serão as possíveis vantagens que a 

introdução da aeronave KC-390 poderá trazer ao adestramento das tropas 

paraquedistas do Exército Brasileiro? 

1.2 OBJETIVOS 

Do exposto e para fins de direcionar a metodologia do trabalho, foram 

apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos deste estudo, como se 

segue. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Apontar as vantagens da introdução da aeronave KC-390 para o 

adestramento das tropas da Brigada de Infantaria Pára-quedista. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Apontar aspectos técnicos, relacionados ao emprego de tropa, da 

aeronave KC-390. 

b) Enunciar a constituição da Bda Inf Pqdt. 
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c) Apontar possibilidades e limitações relacionadas ao emprego da nova 

aeronave. 

d) Apontar aspectos técnicos da aeronave C-130 em comparação com o KC-

390 

1.3 JUSTIFICATIVAS  

 Por se tratar de um projeto recente, a chegada da aeronave KC-390, 

prevista ainda para o corrente ano, foi, provavelmente, pouco avaliada nos 

aspectos de possibilidades e limitações para o emprego de tropa aeroterrestre. 

Desta forma, enfatiza-se a necessidade de pesquisa na área, em virtude da 

possibilidade de ser uma grande novidade e carecer de material científico. 

O artigo possivelmente poderá levantar necessidades de adestramento para 

a tropa, em virtude do emprego do novo meio, corroborando com a acertada 

decisão da aquisição de uma aeronave de última geração capaz de melhorar a 

eficiência dos adestramentos e emprego das tropas aeroterrestres. 

O foco deste trabalho será verificar de que forma a introdução da aeronave 

poderá beneficiar o adestramento da tropa paraquedista. 

 
2 METODOLOGIA 

A pesquisa é do tipo aplicada e possui traços quantitativos e qualitativos que 

permitiram um estudo pragmático, corroborado por um conjunto de opiniões de, 

praticamente, toda a população de especialistas paraquedistas que tiveram contato 

com a aeronave KC-390 em sua fase de certificação aeroterrestre. Isso permitiu 

verificar que a introdução da dita aeronave no espectro de meios da Bda Inf Pqdt 

poderá trazer significativos ganhos para o adestramento da citada tropa.   

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

A pesquisa teve início com a revisão teórica do tema, através de consultas a 

manuais, relatórios e trabalhos científicos já realizados.  

Compreendeu uma busca a dados de relatórios acerca das capacidades do 

KC-390, no que tange ao emprego de tropas aeroterrestres. Estes dados foram 

buscados em documentos arquivados na Bda Inf Pqdt. 

Buscou-se também realizar uma comparação técnica entre a aeronave KC-

390 e o C-130, sucessor e sucedido, respectivamente, com objetivo de verificar as 

vantagens e desvantagens de uma em relação a outra. 
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2.2 INSTRUMENTOS 

Por se tratar de um tema bastante recente, foi feito um trabalho de coleta de 

dados, através de entrevistas com militares que tiveram envolvimento direto com 

as certificações de lançamento paraquedista durante o desenvolvimento do 

projeto.  

Foi realizada busca documental acerca de dados do KC-390 e C-130, para 

fins comparativos entre as duas aeronaves, com intuito de verificar em quais 

aspectos o KC-390 pode trazer desenvolvimento no adestramento das atividades 

aeroterrestres. 

A fim de se ter uma opinião direta dos especialistas que participaram das 

fases de certificação da aeronave, foram realizadas dez entrevistas, cujo foco foi 

verificar os impactos da introdução desse novo meio no âmbito da Bda Inf Pqdt.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo é dedicado à apresentação dos resultados obtidos, sua análise 

e a discussão em torno do objeto formal de estudo: as vantagens da introdução do 

KC-390 para o adestramento das tropas paraquedistas do Exército. 

3.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.1.1 Brigada de Infantaria Pára-quedista: necessidade de meios aéreos 

Segundo a página eletrônica oficial da Bda Inf Pqdt (2019), esta é conhecida 

como a “Sentinela da Pátria” e o “Ninho das Águias”, além de ser uma das forças 

mais poderosas e letais da nação brasileira. Esta Grande Unidade tem como 

missão: 

desdobrar até 03 Forças Tarefas Batalhão de Infantaria Pára-quedista (FT 
BIPqdt), no prazo máximo de 24 horas após o seu acionamento, em 
qualquer parte do território nacional ou em outras regiões de interesse 
estratégico no exterior, para: 
- executar operações de combate para destruir e vencer forças inimigas, 
podendo empregar o lançamento aeroterrestre e/ou o aerotransporte; 
- participar de operações de amplo espectro integrando forças 
multinacionais; e 
- conduzir operações de garantia da lei e da ordem. (BRIGADA DE 
INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA, 2019) 

O último adestramento aeroterrestre que se aproximou de uma situação real 

de lançamento de tropas paraquedistas ocorreu na Operação SACI, em 2011, na 

qual foram lançados 1300 militares, além de cargas, num único dia. Nesta 
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oportunidade, foram utilizados três C-105 e dois Hércules que necessitaram 

realizar diversas decolagens para realizar o lançamento de toda tropa. 

(DEFESANET, 2011). 

De acordo com a totalidade dos especialistas entrevistados, a tropa 

paraquedista vem sofrendo ao longo dos últimos anos com a escassez de meios 

aéreos, vindo a prejudicar sobremaneira seu adestramento e seus cursos de 

especialização e extensão. 

 

 

3.1.2 Defesa: mobilidade e tecnologia 

Segundo a Estratégia Nacional de Defesa (2012), a capacidade de 

mobilidade das Forças Armadas, e suas tropas, deve ser uma das diretrizes 

buscadas no aprimoramento da defesa, como pode ser observado a seguir: 

A mobilidade estratégica – entendida como a aptidão para se chegar 
rapidamente à região em conflito – reforçada pela mobilidade tática – 
entendida como a aptidão para se mover dentro daquela região – é o 
complemento prioritário do monitoramento/controle e uma das bases do 
poder de combate, exigindo, das Forças Armadas, ação que, mais do que 
conjunta, seja unificada. O imperativo de mobilidade ganha importância 
decisiva, dadas a vastidão do espaço a defender e a escassez dos meios 
para defendê-lo. O esforço de presença, sobretudo ao longo das fronteiras 
terrestres e nas partes mais estratégicas do litoral, tem limitações 
intrínsecas. É a mobilidade que permitirá superar o efeito prejudicial de tais 
limitações. (Estratégia Nacional de Defesa, 2012) 

O mesmo documento ainda afirma que a dita mobilidade depende dos meios 

terrestres, aéreos, marítimos e sua devida combinação. Desta forma, entende-se 

que o desenvolvimento da aeronave KC-390 e sua possível utilização em 

Figura 1 – Operação Saci 2011 
Fonte: www.eb.mil.br 
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combinado com tropas paraquedistas atende aos requisitos expostos na Estratégia 

Nacional de Defesa (2012): 

Aprofundar o vínculo entre os aspectos tecnológicos e os operacionais da 
mobilidade, sob a disciplina de objetivos bem definidos. Mobilidade 
depende de meios terrestres, marítimos e aéreos apropriados e da 
maneira de combiná-los. Depende, também, de capacitações operacionais 
que permitam aproveitar ao máximo o potencial das tecnologias do 
movimento. . (Estratégia Nacional de Defesa, 2012) 

De acordo com o Manual Técnico do Mestre de Salto Paraquedista - EB60-

MT-34.402 (2015), a tropa aeroterrestre deve sempre buscar aprimorar seu 

emprego operacional, considerando o fato de ser o elemento de pronta resposta da 

Força Terrestre. 

A tropa paraquedista é integrada apenas por voluntários, é uma tropa de 
elite afeiçoada aos duros exercícios da intensa preparação para o combate 
e ao constante desafio da atividade paraquedista. As unidades 
paraquedistas, pela mobilidade estratégica que o alcance dos aviões e o 
desembarque com uso de paraquedas lhe conferem, constitui-se na tropa 
de pronta resposta por excelência, capaz de ser lançada em curto prazo 
em qualquer Área de Operações; possibilidade que define, na essência, 
sua grande missão precípua. Por isso mesmo, tudo nessa tropa gira em 
torno da busca constante de maior operacionalidade e do aperfeiçoamento 
profissional dos seus integrantes. Neste contexto, destaca-se a 
importância e a presença do MESTRE DE SALTO que, por missão, 
conduzirá as frações paraquedistas durante o embarque, o voo e o 
lançamento para o cumprimento de suas missões. (BRASIL, 2015, p. 1-1) 

O KC-390 se propõe a ser um grande vetor operacional das Forças 

Armadas, apresentando-se como uma aeronave resistente e capaz de cumprir as 

mais variadas missões no amplo espectro, tornando seu emprego ainda mais 

eficaz quando utilizado em combinação com outras capacidades, como o 

lançamento de tropas e cargas. 

Em 2011 o projeto ganhou suas primeiras parcerias internacionais, com a 
República Checa e a Argentina, ao mesmo tempo em que esses países 
também firmavam suas primeiras intenções de compra do modelo. Pouco 
depois, Portugal, Colômbia e Chile também embarcaram no projeto. A 
entrada dos chilenos trouxe uma nova demanda: a operação em pistas de 
gelo – para atendimento de suas bases na Antártida. De acordo com o 
Tenente Coronel-Aviador José Renato de Araújo Costa (2014), todas 
essas modificações tornaram o KC-390 uma plataforma extremamente 
versátil e capaz de realizar missões variadas com um mínimo de 
adaptações modulares Roll-On/Roll-Off (RO/RO): transporte de cargas, 
reabastecimento aéreo, evacuação médica, combate a incêndio, busca e 
salvamento, suprimento aéreo, infiltração e lançamento de paraquedistas. 
(ANTUNES, LOPES, et al., [2018]). 

É evidente que a aeronave pode trazer ganhos significativos para o fator de 

decisão “Meios” e, consequentemente, aprimorar a capacidade operacional das 

tropas de infantaria paraquedista, tendo em vista que um bom adestramento, para 
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estas tropas, passa pela disponibilidade permanente de meios aéreos, tanto para 

adestramentos, quanto para operações reais. (BRASIL, 2015, p. 2-3). 

 

 

 

 

A história pode comprovar a lógica ligação entre tropas paraquedistas e 

disponibilidade aérea. Segundo o historiador Max Hastings, foram utilizadas 12000 

aeronaves, sendo 800 para lançamento de tropas, na famosa Operação Overlord 

(Dia D), da Segunda Guerra Mundial, com maciça utilização de tropas 

paraquedistas. (NEVES, [2017]). 

3.1.3 A Aeronave C-130 (Hércules) 

A aeronave C-130 é um avião monoplano, de asa alta, quadrimotor, turbo-

hélice de rotação constante, de longo alcance e com fuselagem selada para 

pressurização. Foi basicamente projetado para possibilitar um transporte rápido de 

carga e tropa. No entanto, passou a ser empregado em diversos tipos de missões, 

com algumas modificações de equipamentos. (BRASIL, 2015, p. 14.13) 

 

Figura 2 – Processo de certificação do KC-390 
Fonte: EMBRAER 
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Segundo Cunha (2005), “O Lockheed C-130 Hércules é um dos mais 

famosos aviões construídos até hoje.” O autor afirma ainda que os primeiros 

Hércules chegaram à Força Aérea Brasileira em 1964 e, em 1975, passaram a 

atuar regularmente com as tropas paraquedistas do Exército. 

Apesar do longo tempo de utilização, os C-130 brasileiros passaram por 

períodos de modernização, tendo em vista ampliar sua capacidade operacional. 

Entre 1984 e 1986, todos os C-130 da FAB sofreram um processo de 
modernização, realizado pelo Centro de Manutenção da VARIG, em Porto 
Alegre. Além de melhorias no radar e aviônicos, houve uma redução no 
peso básico de 500kg, aumentando assim a capacidade de carga. 
(CUNHA, 2005). 

É inegável as qualidades e o desempenho das aeronaves C-130 da FAB, 

porém o longo período de uso começa a afetar a disponibilidade e 

operacionalidade das forças que dependem de seu funcionamento. (CAIAFA, 

2018). A seguir, alguns aspectos técnicos da aeronave: 

Vel. Máxima Alcance Autonomia Peso Envergadura 

600 Km/h 3792 Km 8 Hrs 34686 Kg 40,4 m 

Comprimento Altura Tripulação Carga Motor 

34,4 m 11,7 m 5 + 64 Pqdt 19400 Kg Turbohélice 

   

 

Figura 3 – C-130 Hércules 
Fonte: www.fab.mil.br 

Quadro 1 – C-130 Ficha Técnica 
Fonte: www.fab.mil.br 

http://www.fab.mil.br/
http://www.fab.mil.br/
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3.1.4 O KC-390 

 
 

 

 

De acordo com o Ministério da Defesa, “o KC-390 é uma aeronave projetada 

para realizar transporte militar (de pessoas e equipamentos) e reabastecimento em 

voo de outros aviões. Trata-se de um projeto conjunto da Embraer e da FAB.” Além 

disso, trata-se de uma aeronave com diversas capacidades, como lançamento de 

paraquedistas, cujo intuito é substituir o C-130. O projeto encontra-se em fase final 

e a previsão de entrega das primeiras unidades é ainda este ano: 

A previsão é de que a primeira aeronave seja entregue no primeiro 
semestre de 2019 e, ainda este ano, que a FAB receba a segunda 
unidade. Em 2014, a FAB assinou o contrato de aquisição de 28 
aeronaves. O 1º Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT), ativado na Ala 2, 
em Anápolis (GO), em 2018, será a primeira unidade operacional da FAB 
a receber as aeronaves. (FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 2019). 

Os aspectos técnicos da aeronave podem ser verificados na tabela a seguir: 

Vel. Máxima Alcance Autonomia Peso Envergadura 

870 Km/h 6130 Km 9 Hrs 51000 Kg 35,05 m 

Comprimento Altura Tripulação Carga Motor 

35,2 m 11,84 m 5 + 64 Pqdt 26000 Kg Propulsão 

 

 

Figura 4 – KC-390 
Fonte: www.passarodeferro.com 

Quadro 2 – KC-390 Ficha Técnica 
Fonte: www.fab.mil.br 
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3.1.5 KC-390 e C-130: Comparação em termos operacionais 

 
 

 

No que tange a aspectos operacionais aeroterrestres, o C-130 e o KC-390 

em muito se assemelham, principalmente ao realizar avaliação de números 

absolutos, como a capacidade de embarque de paraquedistas equipados. Em 

ambas as aeronaves, esta capacidade é de 64 militares. (BRASIL, 2017, pág 9-2) 

Segundo o Cel R1 Casali, antigo comandante do Centro de Instrução Pára-

quedista General Penha Brasil (CI Pqdt GPB) e encarregado da certificação 

aeroterrestre do KC-390, a principal vantagem deste novo vetor aéreo é a 

disponibilidade, tendo em vista o possível número baixo de panes, em comparação 

ao C-130, e conseqüente aumento no poder de combate da Bda Inf Pqdt e Exército 

Brasileiro, através de adestramentos e operações reais. O militar afirma ainda que 

a adaptação da tropa à nova aeronave não é algo complexo, em virtude de os 

procedimentos para o salto serem bastante semelhantes ao realizado no C-130, e 

à capacidade elevada dos quadros de toda a Bda Inf Pqdt, em especial do CI Pqdt 

GPB, de absorver e repassar os conhecimentos para a tropa de forma simples e 

clara.  

A questão do tempo de uso do C-130 por nossas Forças Armadas é, 

possivelmente, o principal fator influenciador das poucas atividades de 

adestramento que vem ocorrendo nos últimos anos. Apesar de ser uma aeronave 

renomada e tradicional, as unidades brasileiras estão envelhecendo. 

O Lockheed C-130 Hercules parece ter vida longa na categoria de avião 
de carga de médio porte, longe de gigantes como o Boeing C-17 ou o 

Figura 5 – KC-390 e C-130 
Fonte: br.pinterest.com 
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Airbus A400M Atlas. Apesar disso, ele está envelhecendo e caminhando 
para sua substituição. Recém-lançado, o cargueiro bijato KC-390 da 
Embraer é muito mais moderno e o principal concorrente do Hercules - 
ainda que este esteja novamente se reinventado, com o modelo C-130J 
Super Hercules. (KLOTZEL, 2016). 

Outra possibilidade do KC-390 que o diferencia do C-130 é a capacidade de 

realizar lançamento de paraquedistas enganchados, tanto da porta lateral quanto 

da rampa, aumentando o vetor operacional. Atualmente, o C-130 só é habilitado a 

realizar o lançamento semiautomático pela porta lateral. (REZENDE, 2017). 

A seguir, pode ser observado um quadro técnico comparativo destacando as 

principais capacidades operacionais de cada aeronave: 

  

Anv/Dados Alcance Tripulação Carga Motor Velocidade 

C-130 (FAB) 3792 Km 5 + 64 Pqdt 19400 Kg Turbohélice 600 Km/h 

KC-390 6130 Km 5 + 64 Pqdt 26000 Kg Propulsão 870 Km/h 

 
 

 

Ao realizar a análise da tabela, fica evidente a superioridade operacional da 

aeronave KC-390. Segundo o Maj Inf Welberson, ofcial de doutrina do Centro de 

Instrução Pára-quedista General Penha Brasil e participante do projeto KC-390, o 

alcance, por exemplo, possibilita uma autonomia muito grande à aeronave da 

EMBRAER, possibilitando uma maior capacidade operacional às tropas 

paraquedistas, tanto para possíveis saltos, quanto para aerotransporte. Ainda 

segundo o major, aspectos como capacidade de carga, velocidade e motor superior 

(propulsão) do KC-390 devem aumentar as possibilidades de emprego da Bda Inf 

Pqdt, trazendo mais flexibilidade.   

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notório que o adestramento da Bda Inf Pqdt , no que diz respeito à 

infiltração aeroterrestre, vem sendo prejudicado nos últimos anos em virtude da 

escassez de meios aéreos, cada vez mais acentuada e constante. Boa parte deste 

problema ocorre em virtude de as aeronaves utilizadas, como o C-130 (Hércules), 

serem bastante antigas, com décadas de utilização e, naturalmente, disponibilidade 

Quadro 3 – Comparativa 
Fonte: www.fab.mil.br 
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reduzida devido às necessidades constantes de manutenção para solução de 

problemas causados pelo uso.      

Neste contexto, de necessidade de modernização dos meios a fim de manter 

operacional o emprego das Forças Armadas, surge o projeto KC-390, firmado entre 

a EMBRAER e a FAB, cujo principal objetivo era gerar uma nova aeronave que 

seria a substituta dos C-130. 

O presente trabalho buscou verificar quais seriam as vantagens da 

introdução deste novo meio no seio da Bda Inf Pqdt, principalmente no que diz 

respeito à questão de adestramentos, tendo em vista a lógica ligação entre esta 

tropa e a necessidade natural de disponibilidade aérea. 

Inicialmente, buscou-se colher dados técnicos acerca do KC-390 e do C-

130, com intuito de verificar as capacidades de cada aeronave para, então, tabulá-

los e compará-los. Nesta análise ficou evidente a superioridade da aeronave da 

EMBRAER em diversos aspectos, como velocidade e autonomia. É evidente que 

tais fatores permitem possibilidades mais amplas ao emprego e adestramento da 

Bda Inf Pqdt, pois potencializa o fator de decisão “meios” desta tropa. 

Ademais, foram entrevistados especialistas da Bda Inf pqdt e que tiveram 

participação no processo de certificação da aeronave KC-390, com objetivo de 

verificar seus pontos de vistas sobre a mesma. Segundo a totalidade dos 

entrevistados, o KC-390 tem plenas possibilidades de potencializar o poder de 

combate da tropa aeroterrestre e, obviamente, melhorar a qualidade dos 

adestramentos. 

Em relação à adaptação da tropa ao novo meio, não parece ser um 

problema, sobretudo pelo fato de os procedimentos para o salto serem bastante 

semelhantes ao do C-130. Além disso, destaca-se a capacidade dos oficiais e 

sargentos da Bda Inf Pqdt de absorver os novos conhecimentos e repassá-los, 

oportunamente, a toda a tropa. 

Genericamente, conclui-se que a chegada dos KC-390, prevista para o 

corrente ano, deve aprimorar e flexibilizar o emprego das tropas aeroterrestres, 

tornando mais eficaz seu adestramento e, por analogia, sua capacidade 

operacional. Tudo isso, em perfeita consonância com a Estratégia Nacional de 

Defesa, que busca aprimorar e desenvolver as capacidades das Forças Amadas 

Brasileira. 
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