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RESUMO 

O presente estudo tem o objetivo de analisar a possibilidade do aumento da capacidade operacional 
da Bda Inf Pqdt através do aproveitamento de paraquedas de tropa descarregados para o lançamento 
aéreo de cargas médias e leves, por meio da transformação destes em paraquedas adaptados para o 
lançamento aéreo de suprimentos, nas instalações do BDOMPSA, utilizando a mão de obra de militares 
especializados desta Organização Militar, valendo-se do conhecimento técnico e profissional do 
especialista DOMPSA. Foram analisados os custos envolvidos na transformação dos paraquedas de 
tropa descarregados em paraquedas adaptados para o lançamento de cargas, em comparação aos 
custos da aquisição de paraquedas novos. Também foram analisadas as capacidades de montagem 
de cargas médias e leves para o lançamento aéreo do BDOMPSA e a quantidade de paraquedas 
disponíveis no depósito de paraquedas da Organização Militar. Também foram realizadas entrevistas 
com especialistas DOMPSA em atividade e analisados o comportamento dos paraquedas adaptados 
para o lançamento de cargas. 
 
Palavras-chave: Paraquedas. Paraquedas de Carga. Lançamento aéreo de suprimentos. Paraquedas 

de tropa. BDOMPSA. DOMPSA. Brigada de Infantaria Paraquedista. Logística. Suprimento. Cargas 
médias. Cargas leves. 
 

ABSTRACT 

The present study has the goal to analyze the possibility of increasing the operational capacity of Bda 
Inf Pqdt through the use of parachutes of unloaded troops for the airdrop of loads of middleweight and 
lightweight, through the transformation carried out in parachutes adapted for the airdrop of supplies at 
the BDOMPSA facilities, using specialized military labor from this military organization, validating the 
technical and professional knowledge of the RIGGER specialist. The costs involved in transforming 
parachutes from unloaded troops into parachutes adapted for airdrop were analyzed, in comparation to 
the costs of acquiring new parachutes. The assembly capabilities of middleweight and lightweight loads 
for BDOMPSA air launch and the number of parachutes available in the Military Organization's 
parachute depot were also analyzed. Interviews were also conducted with RIGGER specialists in activity 
and analysis or behavior of the parachutes adapted for airdrop. 

Keywords: Parachute. Airdrop Parachute. Airdrop supply. Troop Parachute. BDOMPSA. RIGGER. 
Infantry Brigade Parachutist. Logistics. Middleweight Loads. Lightweight Loads. 
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1 INTRODUÇÃO 

Quando analisamos o cenário de um combate, é inegável a extrema 

importância da logística para o êxito da operação. Dentro da logística, a função 

Suprimento assume um papel fundamental, pois esta necessita ser eficaz para 

possibilitar a continuidade da tropa em combate. O terreno utilizado para a realização 

do suprimento, muitas vezes pode apresentar dificuldades para os meios terrestres 

de transporte, ou até mesmo devido às características da Operação se torna 

impraticável a realização do suprimento por vias marítimas. Sendo assim, o 

suprimento aéreo pode se tornar uma ferramenta importante para a realização do 

abastecimento da tropa em campo de batalha. 

Conforme CARVALHO (2019), o avanço das técnicas de combate 

vivenciadas no século XX, no qual o modelo de guerra estática de trincheiras da 1º 

Guerra Mundial evoluiu para um conceito dinâmico e integrado, onde os fatores como 

a mobilidade, a velocidade das ações e o avanço tecnológico se tornaram decisivos 

nos campos de batalha, exigiu um aumento das capacidades logísticas e 

consequentemente uma evolução tecnológica que acompanhasse as demandas 

experimentadas. O desenvolvimento da aviação de transporte no início daquele 

século e seu consequente emprego em atividades militares possibilitou a entrega de 

suprimentos e equipamentos a longas distâncias em um intervalo de tempo cada vez 

menor. Porém, a necessidade de um aeródromo para realizar o transporte aéreo 

caracterizou-se como um fator limitador para o emprego de aeronaves de carga com 

vetor logístico no combate. Como forma de superar este desafio foram desenvolvidas 

técnicas para realizar o lançamento de suprimento de aeronaves com o uso de 

paraquedas. 

Durante a 2ª Guerra Mundial foi verificada a implementação do Lançamento 

pelo ar, 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 forma ressupridas por via aérea com o lançamento de 

tanques de combustível contendo alimentos e fardamentos por aviões de combate, 

conforme descreveu OLIVEIRA (2018). 
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Hoje, com a evolução das atividades aeroterrestres nas Forças Armadas 

brasileiras e em todo mundo, temos o lançamento aéreo de cargas como um 

importante meio de suprimento logístico em Operações. 

1.1 PROBLEMA 

O Exército Brasileiro possui uma subunidade capaz de realizar a preparação 

e o lançamento aéreo de suprimentos de cargas leves (até 500 lb de peso), médias 

(até 2200 lb de peso) e pesadas (acima de 2200 lb de peso). A Companhia de 

Preparação e Lançamento de Cargas é orgânica do Batalhão de Dobragem, 

Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo Ar – BDOMPSA, e é também a única 

subunidade dentre todas as Forças armadas da América Latina que realiza tais 

atividade.  

Na Brigada Paraquedista e no Comando de Operações Especiais existem 

dois tipos de Paraquedas de Tropas que foram adaptados para o Lançamento Aéreo 

de Suprimentos, que são o T-10 AC e o T-10 RAC. Esses paraquedas são adquiridos 

novos do fornecedor, e servem muito bem à finalidade que se prestam. No entanto, 

com a evolução dos combates e necessidade da flexibilização dos meios para a 

realização dos diversos tipos de suprimentos, faz-se importante a ampliação da 

capacidade de suprimento por vias aéreas. Dessa forma, se tal ampliação puder ser 

concebida sem ônus para o Exército Brasileiro, afirmo que possa ser de grande valia. 

De acordo com a doutrina de utilização dos paraquedas de tropa, estes 

possuem vida útil de 10 anos, e antes do início da utilização podem ficar armazenados 

por 3 anos. Ao fim desse período, o paraquedas precisa ser descarregado, não 

podendo ser utilizado mais para a atividade a que se destina. Já os paraquedas 

utilizados para o lançamento aéreo de cargas não possuem um tempo de vida útil 

estipulado e somente são descarregados quando os custos para a sua recuperação 

se tornam inviáveis. (BDOMPSA 2008) 

Esse trabalho irá estudar a viabilidade da utilização de Paraquedas de Tropa 

que estejam descarregados para o lançamento Aéreo de Suprimentos de cargas leves 

e médias, objetivando o aumento da capacidade operacional da Brigada de Infantaria 

Paraquedista, utilizando para isso o conhecimento técnico e profissional do 

especialista DOMPSA. Considerando o contexto apresentado, seria viável a utilização 

de paraquedas de tropa descarregados para o lançamento de cargas leves e médias? 
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1.2 OBJETIVOS 

Com a finalidade de verificar a possibilidade da utilização de Paraquedas de 

Tropa descarregados para o lançamento aéreo de suprimentos de cargas médias e 

leves, utilizando para isso o conhecimento técnico e profissional do especialista 

DOMPSA, esse estudo irá analisar as possibilidades de confecção de paraquedas 

para o lançamento de cargas médias e leves, utilizando para isso paraquedas de tropa 

descarregados, nas instalações do Batalhão de Dobragem, Manutenção de 

Paraquedas e Suprimentos pelo Ar (BDOMPSA). Será verificado também a viabilidade 

econômica dessa confecção, como forma de complementar o estudo. 

Objetivando atingir o objetivo geral proposto, serão seguidos os objetivos 

específicos abaixo discriminados, como uma forma de desencadeamento lógico das 

idéias a serem exploradas em prol dos resultados pretendidos: 

- Verificar a capacidade operacional da Brigada de Infantaria Paraquedista para 

o lançamento aéreo de cargas médias e leves; 

- Apresentar as características das cargas leves e médias para o lançamento 

aéreo de suprimentos; 

- Apresentar as características dos paraquedas de tropa; 

- Apresentar as características dos lançamentos aéreos de suprimentos de 

cargas leves e médias; 

- Averiguar se os paraquedas de tropa descarregados podem ser aproveitados 

em lançamentos aéreos de cargas médias e leves; 

- Averiguar as possíveis modificações necessárias a serem feitas nos 

paraquedas de tropa descarregados para viabilizarem o seu uso no lançamento aéreo 

de cargas médias e leves; 

- Verificar as vantagens e desvantagens do uso dos paraquedas de tropa 

descarregados para o lançamento aéreo de suprimentos de cargas média e leves; 

- Verificar possíveis limitações do uso de paraquedas de tropa descarregados 

para o lançamento aéreo de suprimentos de cargas médias e leves; 

- Verificar como o conhecimento técnico e profissional do especialista DOMPSA 

pode ser utilizado para a viabilização do tema proposto. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A logística é fundamental para o sucesso de qualquer operação militar, e a Força 

Terrestre deve estar preparada para os desafios de manter a continuidade do apoio 

logístico independente das dificuldades impostas pelas características das áreas do 

combate. A dificuldade do acesso por vias terrestres e/ou marítimas à região onde a 

tropa se encontra deve ser superada através da flexibilidade e diversificação dos 

meios empregados. Nesse contexto o lançamento aéreo de suprimentos pode ser 

empregado como mais uma forma de abastecimento da tropa, trazendo importante 

vantagem para a força que detém essa capacidade. 

Embora existam paraquedas que são fabricados e adquiridos pelo Exército 

Brasileiro para serem usados no lançamento aéreo de suprimentos, sabemos que 

estes são materiais de alto custo e muitas vezes de difícil aquisição. Nesse cenário, 

também temos os paraquedas semiautomáticos que são usados para o lançamento 

de tropas, e que pelas suas características possuem um tempo de vida útil que deve 

ser respeitado, prezando pela segurança das operações Aeroterrestres de salto de 

tropas paraquedistas. Porém, após o término de sua vida útil, os paraquedas de tropa, 

embora não possam mais ser empregados para o lançamento de pessoal, ainda 

possuem características que podem ser aproveitadas para o lançamento de cargas, 

que por sua vez usam paraquedas sem limite de tempo de vida útil. Cabe ressaltar 

aqui que alguns paraquedas utilizados no lançamento aéreo de suprimentos, como o 

T-10 AC e o T-10 RAC utilizam os mesmos velames dos paraquedas de tropa do 

Exército Brasileiro. 

O BDOMPSA possui em sua estrutura a Companhia de Suprimento de 

Manutenção de Materiais Aeroterrestres (CSMMAet), que é dotada de equipamentos 

e pessoal especializado em manutenção e/ou adaptação de diversos de tipos de 

materiais Aeroterrestres. Dessa forma, se valendo do conhecimento técnico e 

profissional do especialista DOMPSA e com os equipamentos e materiais certos, os 

paraquedas semiautomáticos descarregados podem ser modificados e adaptados 

para o lançamento aéreo de suprimentos de cargas leves e médias. Esse 

aproveitamento dos paraquedas descarregados poderia gerar grande economia para 

o Exército Brasileiro, além de gerar um aumento da operacionalidade da Brigada de 

Infantaria Paraquedista devido ao maior número de material disponível para o 

cumprimento das diversas missões de lançamento aéreo de suprimentos. 
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2 METODOLOGIA 

Visando obter informações acerca do problema, foi realizado uma revisão da 

literatura existente acerca do tema do trabalho, estudando os manuais doutrinários 

que regem a atividade, os trabalhos já realizados e os resultados obtidos, além de 

entrevistas com especialistas DOMPSA.  

Relativo à forma de abordagem do problema, foi utilizado os conceitos de 

pesquisa quantitativa, realizando o levantamento de custos para a produção de 

paraquedas de carga através do uso de paraquedas de tropa descarregados nas 

instalações do BDOMPSA, com o objetivo de verificar a viabilidade econômica da 

realização do referido processo de transformação do material aeroterrestre para 

utilização em lançamentos de cargas médias e leves. 

Quanto ao objetivo geral e tendo em vista o pouco conhecimento existente e 

especialmente escrito acerca do tema, foi utilizada a modalidade exploratória, 

concretizada pela realização de entrevistas com militares especialistas DOMPSA que 

possuem experiência profissional relevante sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Começamos a pesquisa com a definição de termos e conceitos, com objetivo 

de viabilizar a solução do tema proposto, sendo realizada uma revisão da literatura 

existente acerca do tema do trabalho, estudando os manuais doutrinários que regem 

a atividade, os trabalhos já realizados e os resultados obtidos.  

Foram utilizadas as palavras-chave paraquedas de tropa, lançamento aéreo 

de suprimentos, preparação de cargas leves e médias, características dos 

lançamentos aéreos de suprimentos, descarga de paraquedas semiautomáticos, 

possíveis formas de uso de paraquedas semiautomáticos descarregados, em sítios 

eletrônicos de busca na internet, biblioteca de monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado Maior do 

Exército (ECEME) e manuais militares do Exército Brasileiro. 

Como forma de padronizar o entendimento, temos que os paraquedas são 

posicionados sobre os containers a fim de estabilizar e reduzir a razão de descida até 

o impacto com o solo. A quantidade de paraquedas a serem utilizados varia de acordo 

com o peso da carga, tipo de container e tipo de lançamento a ser realizado. EB 60-

MT.34.4XX (2015, p. 2-1). 
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A Logística é o fator decisivo em operações militares e a função suprimento, 

uma de suas principais ramificações. As limitações de tempo, atreladas à imposição 

do abastecimento de tropas com eficácia, podem impor a utilização do transporte 

aéreo e, ainda, no contexto do combate moderno, determinar o emprego do processo 

especial: suprimento aéreo. (EB 60-MT-34.406 (2017, p. 1-1). 

As péssimas condições das vias de transporte constituem um dos principais 

fatores que impõem a necessidade da utilização do suprimento pelo ar. O terreno 

difícil, as condições climáticas adversas e, principalmente, o inimigo são 

condicionantes que agravam o desenrolar das operações. Durante o avanço das 

tropas, a necessidade do suprimento pelo ar aumenta, dada a impossibilidade de a 

Engenharia recuperar em tempo útil as estradas e pontes danificadas pela ação do 

inimigo, sendo o meio aéreo o único meio de suprir a tropa. EB 60-MT-34.406 (2017, 

p. 1-1). 

Conforme prescrito no Manual Técnico de Operações Aeroterrestres (2017, 

p 2-1): 

“2.1.1. Operação Aeroterrestre (Op Aet) é uma operação conjunta (comando 
único e estado-maior conjunto) que envolve o movimento aéreo e a 
introdução de forças de combate e de seus respectivos apoios em uma área 
de objetivos. 

2.1.2. A Op Aet tem por finalidade a execução imediata de uma missão de 
caráter estratégico, operacional ou tático. É desencadeada normalmente no 
bojo das operações ofensivas. 

Compondo o cronograma da Bda Inf Pqdt está o Batalhão de Dobragem, 

Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo Ar (BDOMPSA). 

 

 

FIGURA 1: Organograma da Bda Inf Pqdt 

Fonte: < http://www.bdainfpqdt.eb.mil.br/2015-12-03-10-52-14.html> Acesso em: 07 de abril de 2020 

http://www.bdainfpqdt.eb.mil.br/2015-12-03-10-52-14.html
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  O BDOMPSA é uma unidade ímpar do Exército Brasileiro, sendo utilizada 

também para a função logística de suprimentos nas operações aeroterrestres. 

Conforme descrito por SOUZA (2001), o BDOMPSA tem a missão de apoiar a Brigada 

outras forças, quando determinado, proporcionado recebimento, inspeção, dobragem, 

armazenamento, manutenção, distribuição do material aeroterrestre, necessários às 

operações aeroterrestres, além da preparação, carregamento e lançamento de cargas 

médias e pesadas. Para isso, executa as atividades de apoio logístico, tais como o 

lançamento pelo ar de cargas médias e pesadas. 

  É importante salientar que dentre as limitações operacionais da Bda Inf Pqdt 

nas operações aeroterrestres é a “dificuldade de estabelecimento e de manutenção 

do fluxo logístico entre a área de operações e as linhas amigas, podendo limitar 

sobremaneira a capacidade de manutenção dos objetivos conquistados” EB70-MC-

10.207 (2018, p. 20).   

2.2 COLETA DE DADOS: 

  Prosseguindo após o aprofundamento teórico acerca do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de entrevista 

exploratória, análise dos custos para produção de paraquedas de carga através do 

uso de paraquedas de tropa descarregados, levantamento do custo do paraquedas 

de carga novo, verificação da capacidade operacional de lançamento de cargas 

médias e leves do BDOMPSA. 

2.2.1 Entrevistas: 

  Objetivando a ampliação do conhecimento técnico e teórico, e ainda a 

identificação de experiências relevantes, forma realizadas entrevistas exploratórias 

com os seguintes especialistas DOMPSA do BDOMPSA, na seguinte ordem 

cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

IGOR PELETEIRO MONTEIRO – Cap EB 
Cmt da Cia de Preparação e Lançamento de 

Cargas do BDOMPSA 

GABRIEL ALVES MEDEIROS – 1º Ten EB 
Oficial subalterno da Cia de Suprimento e 
Manutenção do Material aeroterrestre do 

BDOMPSA 

QUADRO 1: Quadro de especialistas entrevistados 
Fonte: o autor 
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2.2.2 Análise dos custos: 

  Os paraquedas de tropa utilizados na Bda Inf Pqdt e que podem ser 

aproveitados para a produção dos paraquedas de cargas médias e leves são os 

paraquedas T-10 B e o T-10 R, que servem de matéria prima para a confecção dos 

paraquedas T-10 AC e T-10 RAC. No entanto, temos outros materiais envolvidos 

nessa transformação, que devem ser quantificados para a verificação da viabilidade 

econômica dessa transformação. 

Dentre os paraquedas auxiliares e de fardo leve, o Exército Brasileiro utiliza 

os seguintes: T-10 B adaptado para carga (T-10 AC) e o T-10 R adaptado para carga 

(T-10 RAC). EB 60-MT-34.407 (2017, p. 1-1). 

Segundo o Manual Técnico de Paraquedas Auxiliares e de Cargas Leves 

(2017, p 6-1): 

“CAPÍTULO VI 

PARAQUEDAS T-10 B ADAPTADO PARA CARGA (T-10 AC): 

6.2.2 DIVISÃO 
a. Bolsa do velame - utiliza a bolsa do velame do paraquedas T-10 B. 
b. Velame - utiliza o velame do paraquedas T-10 B. 

CAPÍTULO VII 
PARAQUEDAS T-10 R ADAPTADO PARA CARGA (RAC) 

7.2.2 DIVISÃO 
a. Bolsa do velame - é construída com lona de algodão com 8,5 oz/yd2 de 
peso. Foi construída nos moldes da bolsa de velame do paraquedas T- 10 
B. 

b. Velame - utiliza o velame do paraquedas T-10 R sem o paraquedas piloto”. 

  Conforme podemos ver no extrato do manual técnico acima, o velame e a 

bolsa do paraquedas do T-10 AC são os mesmos do paraquedas T-10 B e que o 

velame do paraquedas T-10 RAC é igual ao do paraquedas T-10 R, e a sua bolsa é a 

mesma utilizada no paraquedas T-10 B. Podemos ver que a compatibilidade entre os 

equipamentos é evidente, possibilitando assim o aproveitamento dos paraquedas de 

tropa em questão, ao término de sua vida útil, em paraquedas adaptados para o 

lançamento de cargas. 

Nesse estudo, tomamos como base os manuais técnicos que regem a atividade 

de manutenção de paraquedas. Para o levantamento dos preços dos materiais e dos 

paraquedas novos, tomamos como base os preços das atas de registro de preços em 

vigor da UG 160296, Comando da Bda Inf Pqdt, onde são empenhados os materiais 

usados no BDOMPSA.  
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ANÁLISE DE CUSTOS DE TRANSFORMAÇÃO PARAQUEDAS T-10 AC 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR UNIT (R$) VALOR TOTAL (R$) 

Cadarço tipo XIII MIL W-4088 com 

7000Lb de resistência (metros) 

4,2 3,85 16,17 

Anéis de ligação H358 S/N MS 

22002 

2 127,79 254,58 

Mosquetões H413 S/N PS70 121 -1 
2 127,79 254,58 

Linha nº 10 S/N (metros) 
18,3 0,18 3,30 

CUSTO TOTAL 528,63 

QUADRO 2: Quadro de análise de custos de transformação paraquedas T-10 AC 

Fonte: SRP 28/2018 e 11/2019 da UG 160296 e BDOMPSA 

 

ANÁLISE DE CUSTOS DE TRANSFORMAÇÃO PARAQUEDAS T-10 RAC 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR UNIT (R$) VALOR TOTAL (R$) 

Cadarço tipo XIII MIL W-4088 com 

7000Lb de resistência (metros) 

4,2 3,85 16,17 

Anéis de ligação H358 S/N MS 

22002 

2 127,79 254,58 

Mosquetões H413 S/N PS70 121 -1 
2 127,79 254,58 

Linha nº 10 S/N (metros) 
18,3 0,18 3,30 

Bolsa do velame 
1 930,50 930,50 

CUSTO TOTAL 1459,13 

QUADRO 3: Quadro de análise de custos de transformação paraquedas T-10 RAC 
Fonte: SRP 28/2018 e 11/2019 da UG 160296 e BDOMPSA 

 

ANÁLISE DE CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE PARAQUEDAS NOVOS 

TIPO DE PARAQUEDAS VALOR UNITÁRIO (R$) 

T10-AC 7957,00 

T-10 RAC 5115,00 

G-12 E 39780,00 

QUADRO 4: quadro de análise de custos de aquisição de paraquedas novos 
Fonte: o autor 

 

 



 

 

    10 

  

2.2.3 Verificação da capacidade operacional de lançamento de cargas médias e 

leves do BDOMPSA: 

  De acordo com a quantidade de materiais disponíveis em abril de 2020 na 

Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas do BDOMPSA, para a montagem 

de cargas médias e leves, sem considerar os paraquedas segue o quadro abaixo. A 

informação foi obtida através de consulta ao atual Cmt da Companhia supradita: 

CAPACIDADE DE PREPARAÇÃO DE CARGAS PARA LANÇAMENTO 

TIPO CARGA CAPACIDADE 

Leve 21 

Média 32 

QUADRO 5: quadro de capacidade de preparação de cargas para lançamento 

Fonte: Cia Prep Lç Cg BDOMPSA 

  A quantidade de paraquedas disponíveis em abril de 2020 no depósito de 

paraquedas do BDOMPSA, de acordo com o mapa diário de paraquedas do dia 8 do 

mês de abril, fornecido pelo chefe do depósito de paraquedas do BDOMPSA é a 

seguinte: 

  QUANTIDADE DE PARAQUEDAS DO BDOMPSA 

TIPO DE PARAQUEDAS QUANTIDADE DISPONÍVEL 

T-10 AC 58 

T-10 RAC 31 

QUADRO 6: quadro de quantidade de paraquedas do BDOMPSA 
Fonte: Cia Sup Mnt Mat Aet BDOMPSA 

  De acordo com o manual de preparação de fardos e cargas (2015, p 2-4), 

temos as seguintes cargas e seus respectivos tipos de paraquedas: 

Tipo de 

Lançamento 

Tipo de 

Carga 

Tipo de 

fardo 

Peso suspenso (lb) Paraquedas 

Mínimo Máximo Tipo Quant 

Baixa 

Velocidade (LV) 

Leve A-7 ou 

A-21 

60 300 RAC 1 

90 500 T-10 AC 1 

Baixa 

Velocidade (LV) 

Média A-22 501 800 T-10 AC 2 

QUADRO 6: quadro com os paraquedas adaptados utilizados nos lançamentos de carga leves e 
médias 
Fonte: manual de preparação de fardos e cargas 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 POSSIBILIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DOS PARAQUEDAS DE TROPA 

DESCARREGADOS EM PARAQUEDAS PARA O LANÇAMENTO AÉREO DE 

SUPRIMENTOS: 

  Foi possível verificar, através da análise das características dos paraquedas 

de tropa T-10 B e T-10 R em comparação com as especificações dos paraquedas 

adaptados para cargas T-10 AC e T-10 RAC, que é factível a transformação dos 

paraquedas utilizados para o lançamento de paraquedistas existentes no BDOMPSA, 

após o término de sua vida útil (10 anos), em paraquedas adaptados para o 

lançamento de cargas médias e leves. 

  O BDOMPSA possui em suas instalações a Companhia de Suprimento e 

Manutenção do Material Aeroterrestre, com equipamentos e pessoal especializados 

para executar os procedimentos de transformação dos paraquedas em questão nesse 

estudo. 

  Com relação ao funcionamento dos paraquedas modificados, estes servem 

perfeitamente para o lançamento de cargas leves e médias. Tal fato foi relatado por 

especialistas DOMPSA em atividade no BDOMPSA através das entrevistas 

realizadas. Eu, que já fui comandante da Companhia de Preparação e Lançamentos 

de Cargas por três anos seguidos e possuo experiência em ter participado de vários 

lançamentos utilizando tais paraquedas, também posso ratificar que os paraquedas 

adaptados funcionaram perfeitamente nos lançamentos realizados. 

  Também podemos verificar no trabalho de EVILÁSIO (2018, p 14), que: 

“As informações levantadas foram muito semelhantes e direcionam para a 
conclusão de que os paraquedas adaptados para carga conseguem 
desempenhar as mesmas capacidades dos paraquedas de carga, com 
sustentação de cargas semelhantes, dobragem e preparação pouco 
complexas, corroborando para a possibilidade de utilização deste último 
como viável para a Bda Inf Pqdt, podendo destacar que, as desvantagens 
são quase inexistentes na utilização dos paraquedas T-10AC e RAC em 
comparação com os paraquedas específicos para carga”. 

  A disciplina de Manutenção do Material Aeroterrestre é ministrada no curso de 

Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (curso DOMPSA), que 

especializa os oficiais e praças de carreira do Exército Brasileiros, Marinha e 

Aeronáutica, além de outras forças do mundo, em diversas atividades e dentre elas a 
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manutenção do material aeroterrestre. O QCP de oficiais e praças de carreira do 

BDOMPSA é composto prioritariamente pelos especialistas DOMPSA. 

  No BDOMPSA também acontece anualmente o Curso de Formação de Cabos 

auxiliares de DOMPSA, que também especializa os soldados em diversas atividades, 

dentre as quais a manutenção do material aeroterrestre. E ainda, no período de 

instrução individual de qualificação dos soldados que fazem parte da Companhia de 

Suprimento e Manutenção do Material Aeroterrestre, os militares são treinados nas 

atividades específicas de manutenção dos materiais utilizados nas diversas missões 

da Bda Inf Pqdt.   

  É possível verificar no estudo de EVILÁSIO (2018, p 16), que: 

“A Brigada de Infantaria Paraquedista, através do B DOMPSA, possui uma 
tropa altamente especializada e capacitada para realizar esta adaptação sem 
gerar custos adicionais com a contratação de empresas especializadas para 
esta adaptação, além de possuir o material necessário para a adaptação, por 
ser o mesmo utilizado nos reparos dos paraquedas danificados nas missões”. 

  Tais informações ratificam que o BDOMPSA possui as condições necessárias 

para a transformação dos paraquedas em estudo. 

3.2 CAPACIDADE OPERACIONAL DO BDOMPSA E DA BDA INF PQDT 

  De acordo com os dados colhidos podemos verificar que o BDOMPSA possui 

em abril de 2020 a capacidade de montar 32 cargas médias e 21 cargas leves para o 

lançamento aéreo. Para a montagem dessas cargas seriam necessários, 

considerando apenas os paraquedas adaptados, 64 T-10 AC para as cargas médias 

e 21 T-10 AC ou RAC para as cargas leves. 

  Verificamos então que a quantidade de paraquedas T-10 AC existentes hoje 

no BDOMPSA é insuficiente para tal necessidade, pois existem 58 paraquedas no 

depósito do BDOMPSA. A quantidade de paraquedas T-10 RAC existente consegue 

suprir a necessidade para a montagem das cargas leves, pois o BDOMPSA possui 31 

unidades deste paraquedas. 

  Devemos considerar também que durante as missões de lançamentos de 

cargas muitas vezes podem acontecer danos aos materiais. Esses danos podem ser 

ou não possíveis de reparação, e em ambas as situações causará a indisponibilidade 

temporária ou permanente do paraquedas, diminuindo assim a quantidade disponível 

para os lançamentos, e consequentemente reduzindo a capacidade operacional. 
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Dessa forma, é interessante sempre possuir uma quantidade de paraquedas maior 

que a necessidade, para fins de manutenção do nível de prontidão operacional. 

  É importante destacar a previsão legal das Forças Armadas de serem 

empregadas em operações de ajuda humanitária em caso de catástrofes, por 

exemplo. Nesses casos pode-se lançar mão da utilização do lançamento aéreo de 

suprimentos para suprir em itens básicos de sobrevivência determinada fração de 

pessoas que estejam em locais de difícil acesso por via terrestre. Nessas situações 

os paraquedas lançados com as cargas podem ser utilizados como cobertas ou até 

mesmo para a produção de roupas para a população em situação de emergência, 

sendo assim “perdidos”, necessitando de reposição. 

  Assim sendo, é interessante que se aumente o número de paraquedas 

adaptados para o lançamento de cargas médias e leves da Bda Inf Pqdt, objetivando 

o aumento e/ou manutenção da capacidade operacional da Bda Inf Pqdt. E tal 

aumento pode ser feito realizando o aproveitamento dos paraquedas de tropa 

descarregados. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  A atividade de lançamento aéreo de cargas possui características peculiares 

e são de suma importância para a flexibilização das possibilidades logísticas de 

realização do suprimento das tropas no campo de batalha ou para auxiliar as Forças 

Armadas no cumprimento de suas atribuições definidas pela Lei Complementar Nº 97, 

de 9 de junho de 1999, na cooperação com a Defesa Civil no socorro às vítimas de 

desastres naturais. 

  O BDOMPSA é uma Organização Militar ímpar dentro das Forças Armadas e 

possui grande aplicação estratégica, sendo também referência em lançamento aéreo 

de suprimentos âmbito América Latina. Seu quadro de militares é composto por 

militares especializados aptos a cumprirem as mais diversas missões aeroterrestres, 

dentre ela o lançamento aéreo de cargas. 

  O Exército Brasileiro tem se empenhado para que o BDOMPSA esteja sempre 

em condições de cumprir missões de lançamentos aéreos de cargas, empenhando 

recursos para o constante aperfeiçoamento de seus quadros e manutenção dos níveis 

de operacionalidade através da aquisição dos materiais aeroterrestres necessários 

para o adestramento contínuo e manutenção da operacionalidade do Batalhão e da 

Bda Inf Pqdt. 
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  Sendo assim, através desse estudo podemos apurar que: 

a. O BDOMPSA possui uma quantidade de paraquedas T-10 AC inferior à 

necessária para a quantidade de cargas para o lançamento aéreo de 

suprimentos que consegue preparar. Sendo assim é importante que a 

quantidade deste paraquedas seja aumentada, para fins de aumento da 

capacidade operacional do BDOMPSA e consequentemente da Brigada de 

Infantaria Paraquedista; 

b. A transformação dos paraquedas de tropa (T-10 B e T-10 R) 

descarregados em paraquedas adaptados (T-10 AC e RAC), é 93,35% 

mais barato do que a aquisição do T-10 AC novo e 71,47% mais barato 

que a compra do T-10 RAC novo. Dessa forma, se mostrou muito viável 

economicamente o aproveitamento dos paraquedas de tropa 

descarregados para o lançamento aéreo de suprimentos, por meio da 

transformação destes em paraquedas de cargas médias e leves; 

c. O BDOMPSA possui perfeitas condições para a atividade de 

transformação dos paraquedas de tropa descarregados em paraquedas de 

cargas médias e leves para o lançamento aéreo de suprimentos, pois 

possui materiais e pessoal especializado para a realização desta tarefa, 

sendo necessário apenas a aquisição do material de consumo necessário 

para tal transformação. O especialista DOMPSA tem papel fundamental 

nessa atividade, pois possui conhecimento técnico e profissional 

necessário para a execução e fiscalização desta atividade de modificação 

dos paraquedas descarregados em paraquedas de carga; 

d. Os paraquedas adaptados possuem excelentes desempenhos nos 

lançamentos aéreos de suprimentos de cargas médias e leves. 

       Por fim, foi apurado que o aproveitamento dos paraquedas de tropa 

descarregados se utilizando do conhecimento técnico e profissional do especialista 

DOMPSA é uma boa prática, e pode contribuir para o aumento da capacidade 

operacional da Brigada de Infantaria Paraquedista com baixo custo, devendo, 

portanto, ser estimulada. 

 

 

 

 



 

 

    15 

  

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. EXÉRCITO. EB60 - MT-34.406. Manual Técnico de Lançamento Aéreo de 
Suprimento. 1. ed. Brasília, DF, 2017. 

 

BRASIL. EXÉRCITO. EB60 - MT-34.407. Manual Técnico de Paraquedas 
Auxiliares e de Cargas Leves. 1. ed. Brasília, DF, 2017. 

 

BRASIL. EXÉRCITO. EB60 - MT-34.4XX. Manual Técnico de Dobragem de 
Paraquedas Semiautomático. 1. ed. Brasília, DF, 2015. 

 

BRASIL. EXÉRCITO. EB60 - MT-34.4XX. Manual Técnico de Preparação de fardos 
e cargas. 1. ed. Brasília, DF, 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, 2ª Ed. Brasília, DF, 
2008. 
 

BRASIL.EXÉRCITO.EME. EB20-MC-10.204: LOGÍSTICA. 3. ed. Brasília: Centro de 
Doutrina do Exército, v. 1, 2014b. 
 

BRASIL. Ministério da Defesa. MD233-M-02: Manual de Abreviaturas, Siglas, 
Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas. 3ª Ed. 2008. 

 

FREIRE, M. C. O Batalhão DOMPSA: suas possibilidades e seu emprego. Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais. Rio de Janeiro. 1998.  
 

EVILÁSIO, L. R. A utilização de paraquedas de tropa, descarregados, para 
lançamento aéreo de suprimento de cargas médias e leves, visando o aumento 
da capacidade operacional da brigada de infantaria paraquedista, com base nos 
princípios da economia de meios e da eficiência. Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais. Rio de Janeiro. 2018. 
 

CARVALHO, R. M. Emprego do lançamento inteligente de cargas em apoio à 
Companhia de Precursores Paraquedistas em Operações Aeroterrestres. Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais. Rio de Janeiro. 2019. 
 
OLIVEIRA, A. S. Estudo da eficiência e efetividade do Lançamento de Bordo 
Rasante em comparação com o Lançamento de Cargas Inteligentes nas Forças 
Armadas Brasileiras. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Rio de Janeiro. 2018. 
 

BRASIL. Exército. EB70 – MC-10.207. Manual de Operações Aeroterrestres. 
1 ed. Brasília, DF, 2017. 
 
 



 

 

    16 

  

SOUZA, R. S. O Emprego da Companhia de Preparação e Lançamento de 
Cargas em apoio ao Exército Brasileiro. Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais. Rio de Janeiro. 2001. Monografia. 
 

BRASIL.EXÉRCITO.EME. C 20-1: Glossário de Termos de expressões para uso no 
Exército. 3. ed. Brasília, DF, 2003b. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


