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RESUMO

A Amazônia está cada vez mais em pauta dentro dos interesses internacionais por suas

riquezas, por isso, o Brasil implantou uma Política de Defesa Nacional, destacando-se os Pelotões

Especiais  de  Fronteira  (PEF)  que  atuam em toda  faixa  de  fronteira.  Devido  as  dificuldades  de

locomoção na Amazônia, o 5º BIS encontra diversos empecilhos para o ressuprimento Classe I para

os PEF’s sob sua responsabilidade. A partir disso, surgiu o questionamento, qual seria a solução para

o Exército Brasileiro para o ressuprimento dos gêneros alimentícios nos Pelotões de Fronteira, sem

sofrer com a descontinuidade de suprimento na região?

O principal  meio  de transporte  utilizado  é o  aéreo,  principalmente nos períodos de seca

(novembro a março),  sendo alguns PEF’s o único meio de suprimento durante todo o ano. Além

disso, sofre-se com as precárias condições das Pistas de Pouso, além da dificuldade da manutenção

destas Pistas de Pouso. 

O DOMPSA tem a especialidade de realizar o lançamento de suprimento pelo ar. Podendo

realizar  este  lançamento  em  qualquer  ponto  no  terreno  de  forma  rápida  e  precisa.  Para  este

lançamento  seriam  utilizados  os  paraquedas  de  tropa  descarregados,  fazendo  aumentar  a

capacidade operacional da Brigada de Infantaria Paraquedista.

Palavras-chave: Amazônia, Política de Defesa Nacional, Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), 5º

BIS, Classe I, Meio de Transporte, DOMPSA, lançamento aéreo.

ABSTRACT

The Amazon is increasingly on the agenda within international interests due to its wealth, that

is why Brazil  has implemented a National Defense Policy,  especially the Special Border Platoons

(PEF) that operate across the border. Due to the difficulties of locomotion in the Amazon, the 5th BIS

encounters several obstacles for Class I resupply for PEF's under its responsibility. From this, the

question arose, what would be the solution for the Brazilian Army for the resupply of foodstuffs in the

Border Platoons, without suffering from the discontinuity of supply in the region?



The main means of transportation used is by air,  mainly in the dry periods (November to

March), with some PEFs being the only means of supply throughout the year. In addition, it suffers

from the precarious conditions of the Airstrips, in addition to the difficulty of maintaining these Airstrips.

DOMPSA specializes in launching supply over the air. Being able to carry out this launch at

any point on the ground quickly and accurately. For this launch, unloaded troop parachutes would be

used, increasing the operational capacity of the Parachute Infantry Brigade.

Keywords: Amazon, National Defense Policy, Special Border Platoons (PEF), 5th BIS, Class I, Mode

of Transport, DOMPSA, air launch.
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1 INTRODUÇÃO

A Amazônia é uma região que engloba grandes riquezas minerais, além da

exuberante fauna e flora. Tornando-se assim uma área de cobiça internacional. De

acordo  com  Pascal  Lanny,  diretor-geral  da  Organização  Mundial  do  Comércio,

afirmou que “a Amazônia deveria ser um bem público global e administrada pela

comunidade internacional”. Com isso, o Brasil implanta uma Política de Defesa que

dedica  grande  importância  a  esta  região,  tendo  como  foco  principal  manter  a

integridade e a soberania nacional. 

Perante  as  ameaças  internacionais  de  tornar  a  Amazônia  um  território

internacional  o  Brasil  assina  em  2012  a  nova  Política  Nacional  de  Defesa,

expressando a importância da Amazônia, conforme descrito abaixo:

O planejamento da defesa deve incluir todas as regiões e, em particular, as
áreas  vitais  onde  se  encontra  a  maior  concentração  de  poder  político  e
econômico. Da mesma forma, deve-se  priorizar a Amazônia e o Atlântico
Sul.
A Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de
biodiversidade, é foco da atenção internacional. A garantia da presença do
Estado e a vivificação da faixa de fronteira são dificultadas,  entre outros
fatores,  pela  baixa  densidade  demográfica  e  pelas  longas  distâncias.
A  vivificação  das  fronteiras,  a  proteção  do  meio  ambiente  e  o  uso
sustentável  dos  recursos  naturais  são  aspectos  essenciais  para  o
desenvolvimento e a integração da região. O adensamento da presença do
Estado, e em particular das Forças Armadas, ao longo das nossas fronteiras
é condição relevante para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Faz-se necessário entendermos que:

[...]  a  grande  extensão territorial,  a  precariedade da  malha  rodoviária,  o
clima, as dificuldades de ligações e comunicações, o desafio da selva, os
parcos  recursos  locais  existentes  e  as  dificuldades  governamentais  em
integrar  a  área  ao  restante  do  país  concorrem  decisivamente  para  o
isolamento  da  região  e  conferem  peculiaridades  que  influenciam
diretamente  a  estrutura  logística  e  da  mobilização.  (Escola  Superior  de
Guerra, 2007, p.54)

A Amazônia é uma das prioridades do Plano de Defesa Nacional, fazendo

aumentar  a  presença  militar,  fortalecendo  a  infraestrutura  das  cidades,

principalmente no que tange à energia, comunicações e transporte. Os Pelotões de

Fronteira teve essa missão de aumentar essa presença militar e manter a soberania

nacional, realizando patrulhas e operações na Amazônia.

Com  o  objetivo  de  agrupar  todos  os  itens  de  materiais  de  suprimento,

conforme a finalidade de emprego, os suprimentos são organizados em classe.

Classe I – Material de Subsistência (inclui ração animal);
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Classe II-  Material de Intendência (inclui fardamento, equipamento, móveis,

utensílios, material de acampamento, material de expediente, material de escritório e

publicações);

Classe III- Combustíveis e Lubrificantes;

Classe IV- Material de construção;

Classe V- Armamento e munição (inclusive QBN);

Classe VI- Material de Engenharia e cartografia;

Classe VII- Material de comunicações, eletrônica e de informática;

Classe VIII- Material de saúde;

Classe IX- Material naval, de motomecanização e de aviação;

Classe X- Materiais incluídos nas demais classes

 A Logística de transporte na Amazônia são assuntos recorrentes em reuniões

de Comando na 12ª Região Militar e os desafios de se eliminar os gargalos. Como

pode-se observar em matéria publicada na revista Doutrina Militar Terrestre, 2018, a

respeito do Centro de Coordenação de Operações Logísticas da 12ª Região Militar,

o  grande efetivo de tropas distribuídas por uma vasta área com intermodalidade

precária,  malha  rodoviária  praticamente  inexistente  e  carência  de  postos  de

suprimento  classe  III  (combustível)  eram  algumas  das  características  que

impactavam sobremaneira todas as atividades desenvolvidas no CMA. As restrições

à mobilidade (imposta pelas condições fisiográficas), a inexistência de ferrovias, a

falta  de  balizamento  das  hidrovias,  o  alto  custo  do  transporte  aéreo,  além  da

sazonalidade  do  regime  dos  rios  também  dificultavam  o  desenvolvimento  de

atividades na região.

O Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo

Ar, tem a missão de apoiar a Brigada de Infantaria Paraquedista e outras forças,

quando  determinado,  realizando  a  dobragem de  todos  os  tipos  de  paraquedas,

realizando  a  manutenção  do  material  aeroterrestre  e  a  preparação,  transporte,

embarque  em aeronave  e  lançamento  aéreo  de  cargas,  conforme  extrato  do  B

DOMPSA.
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1.1 PROBLEMA

Ao falar da Logística na Amazônia não se pode esquecer das dificuldades

encontradas  para  a  locomoção  nesta  área.  Concordo  com  a  célebre  frase  do

General Rodrigo Otávio. “Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia.

Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la.”

Visando  as  dificuldades  de  locomoção  na  Amazônia  apresentando  os

gargalos  logísticos  de transporte  para  o  ressuprimento  classe I  nos pelotões de

fronteira, foi formulado o seguinte problema: Qual seria a solução para o Exército

Brasileiro para os ressuprimentos Cl I nos pelotões de fronteira, sem sofrer com a

descontinuidade de suprimento na região? 

1.2 OBJETIVOS

Os  objetivos  foram:  apresentar  a  complexidade  de  se  transportar  na

Amazônia  de  acordo  com  suas  características;  destacar  a  importância  que  os

governos atuais estão dando para a região, apresentar a logística de ressuprimento

para os Pelotões de Fronteira sob responsabilidade do 5º BIS, apresentando como

solução para o ressuprimento Cl I o lançamento aéreo. Visando especificamente os

paraquedas  de  tropa  descarregados,  C-6  para  o  lançamento  de  cargas  médias,

CDS.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Operacionalizar os paraquedas de tropa descarregados, já que a grande a

maioria deles encontram-se em condições de uso, mas devido ao tempo de uso,

devem ser descarregados. 

Apresentar alternativas para o ressuprimento CL I nos Pelotões de Fronteira

através do lançamento aéreo, tendo em vista os gargalos de transporte da Região

Amazônica. Tendo em vista a importância para a continuidade das operações e para

o moral da tropa da localidade.
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2 METODOLOGIA

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

conceitos de pesquisa qualitativa, pois se caracterizam como aqueles que buscam

compreender um fenômeno em seu ambiente natural, onde esses ocorrem e do qual

faz parte. As informações ou dados coletados podem ser obtidos e analisados de

várias  maneiras  dependendo  do  objetivo  que  se  deseja  atingir.  O  instrumento

utilizado será a análise documental.

Quanto ao objetivo geral, foi  empregada a modalidade  exploratória,  tendo

em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o

que exigiu uma familiarização inicial,  materializada com a análise de documentos

relevante sobre o assunto.

O método de pesquisa  qualitativa tem a finalidade de analisar os gargalos

logísticos de se transportar os suprimentos Cl I para os Pelotões de Fronteira sob

responsabilidade do 5º Batalhão de Infantaria de Selva. A finalidade é traçar como

alternativa a esses gargalos logísticos o lançamento aéreo de suprimento realizado

pelo especialista DOMPSA.

Para isso a pesquisa está baseada em estudos de manuais, como a Logística

Militar Terrestre e o Manual Técnico de Preparação de Fardos e Cargos, além da

Política Nacional de Defesa, identificando a importância da região Amazônica para o

Brasil.

Para atingir esses objetivos será necessário a realização de um questionário

com  o  militar  do  5º  BIS  responsável  pelo  planejamento  e  operação  dos

ressuprimentos para os PEF’s, além de um questionário com militar do B DOMPSA

responsável pela descarga dos paraquedas de tropa.

O estudo terá caráter essencialmente qualitativo, com ênfase na observação

e  no  questionário,  ao  mesmo  tempo  que  será  necessário  o  cruzamento  dos

levantamentos com toda a pesquisa bibliográfica já feita.

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema,  o  delineamento  desta  pesquisa  contemplou  leitura  analítica,  análise

documental, questionário, argumentação e discussão de resultados.
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA

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

a fim de viabilizar  a solução do problema de pesquisa,  sendo baseada em uma

revisão de literatura no período de jan/2006 a fev/2020. Essa delimitação baseou-se

nos avanços tecnológicos e na melhor necessidade do melhor meio de transporte na

Região Amazônica que se encontram em constante evolução. 

Ao falar da Logística na Amazônia não se pode esquecer das dificuldades

encontradas  para  a  locomoção  nesta  área.  Concordo  com  a  célebre  frase  do

General Rodrigo Otávio. “Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia.

Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la.”

Por  isso,  relembrando da história  do  Brasil  que desde o  século  XVII, “os

bandeirantes amazônicos utilizavam quase que exclusivamente os rios como meio

de  locomoção,  guiados  pelos  índios.  Estes  forneceram  o  conhecimento  dos

caminhos por terra, da navegação, desvendando ao colonizador a rede fluvial do rio

Amazonas”. (RIBEIRO, 2006, p. 20). Apesar disto, muitas das expedições não foram

concluídas com êxito, justamente devido à dificuldade de se locomover na região. 

Pedro  Teixeira,  um  dos  principais  bandeirantes  a  entrar  na  Amazônia,

realizou uma série de expedições e a principal está sendo relatada abaixo:

[...] realizou uma expedição à foz do rio Amazonas, com vistas a consolidar
a posse da região, conduzia 70 soldados e 1200 índios, além de 47 grandes
canoas.  As  principais  dificuldades  encontradas  por  ele  eram  a  floresta
virgem,  a  profusão  de  rios  a  atravessar  e  os  índios  em  arremetidas
constantes trazendo grandes baixas para a expedição. (RAMIREZ, 2008,
p.1-30)

Segundo Ramirez, Outro importante desbravador da Amazônia foi o Marechal

Cândido Mariano da Silva Rondon. Sempre buscando cumprir sua missão com o seu

lema “matar nunca, morrer se necessário”, lançou quilômetros de linhas telegráficas

abrindo caminhos, desbravando terras e fazendo o mapeamento do terreno, além de

ter estabelecido relações cordiais com os índios. Uma de suas expedições foi às

margens do Amazonas juntamente  com o ex-presidente  dos Estados Unidos da

América, Theodore Roosevelt. (2008, p.3-13).

2.1.1AMAZÔNIA

A Amazônia é uma área estratégica de alto interesse para o Brasil e de cobiça

internacional. O site do Exército Brasileiro diz que “suas riquezas estão praticamente
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intocadas  e  minuciosos  levantamentos  indicam  que  abrigam  uma  das  mais

extraordinárias  províncias  minerais”.  Dados  do  IBGE  (2011)  indicam  que  “este

patrimônio vai além da floresta e outros tipos de vegetação, concentra cerca de 45%

da água subterrânea potável do país e o subsolo tem potencial para a exploração de

combustíveis fósseis”. Impondo a esta área a necessidade de integrá-la ao ambiente

nacional.  Abaixo serão listadas as características e as dificuldades da integração

desta região.

O IBGE caracteriza da seguinte forma o relevo amazônico:

[...]  as formas de relevo predominante são as de formações visivelmente
irregulares, como colinas, morros, cristas, e tabuleiros, ocupam 73,78% dos
cerca de cinco milhões de quilômetros quadrados que constituem a região.
Os relevos ocupam 0,08% do total da área, enquanto as planícies sujeitas a
inundações temporárias  estão  sujeitas  em 13,14% da  região,  sendo 7%
representado pela Planície Amazônica, formada pelos rios Solimões e seus
afluentes. (IBGE, 2011)

A forma de relevo influencia diretamente no transporte. Devido ao terreno ser

muito irregular,  a região apresenta rios com grandes quedas d´água, dificultando

principalmente o transporte fluvial. A figura abaixo apresenta o relevo amazônico,

podendo perceber as grandes cachoeiras.

A Floresta Amazônica possui o maior banco genético do mundo e apresenta

as seguintes características:

[...]  latifoliadas  (dotada  de  folhas  largas  e  planas)  e  perene  (permanece
verde  durante  todas  as  estações  do  ano).  Sendo  apresentada  em  três
estratos, as planícies inundáveis, ao longo dos principais cursos fluviais, são
denominados pelas matas de várzeas (nas áreas de inundação periódica), e
pelos igapós (em terrenos permanentemente alagados) que correspondem

Figura 1: Relevo Amazônico

Fonte: Portal São Francisco
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com cerca de 10% da região, e as matas de terra firma que correspondem
por mais de 80% da área. (MAGNOLI; ARAÚJO, 2004, p. 62) 

A  Floresta  Amazônica  por  possuir  uma  vasta  vegetação  constitui  um

empecilho para a construção de uma rede de transporte. Além disso, existem áreas

de inundações apresentando mais dificuldade para a realização do transporte.  A

figura abaixo apresenta a vegetação na região, pode ser observado a imensidão de

área verde.

A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo e seu principal rio

é o Amazonas e apresenta as seguintes características:

O rio Amazonas é o rio mais extenso, com 7.100 Km, e de maior
volume d´água do mundo. Existe grande presença de afluentes de
ambos os lados.  Os afluentes do rio Amazonas nascem em sua
maioria, nos escudos dos Planaltos das Guianas e Brasileiro que ao
caírem  na  bacia  sedimentas  tornam-se  navegáveis.  (SENE,
Eustáquio de, 2002, p. 468)

O modal fluvial é o principal meio de transporte tanto da população quanto de

cargas  da  região.  Todavia,  nos  períodos  de  estiagem  a  navegação  é  bastante

dificultada,  principalmente  pelos  seguintes  motivos:  aumenta-se  a  quantidade  de

bancos de areia e pedrais; deve-se utilizar um pessoal qualificado e caminhos já

conhecidos;  e  saber  qual  o  calado  utilizar.  A  figura  abaixo  apresenta  a  bacia

amazônica.

Figura 2: Vegetação Amazônica

Fonte: folhadoacre.com
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 O clima na Região Amazônica é assim caracterizado:

A  Amazônia  possui  um  clima  equatorial  úmido.  Exibe  elevadas
temperaturas e pequena amplitude térmica anual. Sob a atividade
permanente da massa equatorial continental que é capaz de conter
a elevada umidade gerada  pela  intensa evaporação,  provocando
altos índices pluviométricos. (MAGNOLI; ARAÚJO, 2004, p. 49) 

Devido  a  grande  umidade  há  enorme  dificuldade  de  armazenamento  de

suprimentos classe I, já que a alta umidade deteriora o alimento mais rapidamente.

Além disso, as constantes chuvas causa grande adversidade para o transporte em

função do  regime d´água dos rios  principalmente  por  causa dos buracos,  e  em

menor quantidade de deslizamentos de terra e quedas de pontes.

2.1.2. 5º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA – 5º BIS

O 5º Batalhão de Infantaria de Selva, Batalhão Forte São Gabriel, localizado

em  São  Gabriel  da  Cachoeira  –  AM,  em  região  conhecido  como  “cabeça  do

cachorro”, está localizado à 850 Km de Manaus e a 450 Km de Barcelos, locais mais

próximos onde decolam aeronaves da Força Aérea Brasileira. 

De acordo com o site do 5 º BIS possui as seguintes missões: 

[...] manter a vigilância e proporcionar alerta oportuna sobre as ações de

forças adversas ou oponentes que comprometam a integridade do território

nacional ao longo de 1.600 km de fronteira, na região denominada “Cabeça

Figura 3: Bacia Amazônica

Fonte: GE, Marcus Oliveira
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do Cachorro”; garantir a lei, a ordem e os poderes constitucionais em sua

área  de  responsabilidade;  cooperar  com  o  desenvolvimento  nacional,

apoiando as comunidades em saúde e educação, participando de todas as

campanhas de cidadania e levando progresso e civismo aos moradores dos

pontos mais distantes de sua área de responsabilidade. Tendo como maior

objetivo a ocupação, vivificação e desenvolvimento do vazio demográfico

que  caracteriza  a  região  “Cabeça  do  Cachorro”,  marcando  a  presença

militar brasileira neste local distante e pouco conhecido do país.

O 5º BIS é subordinado à 2ª Brigada de Infantaria de Selva e está localizada

na mesma sede.  Essa OM é responsável  por  sete dos vinte  e quatro PEF’s da

Amazônia  Ocidental.  Os  sete  PEF’s  subordinados  a  essa  OM  são:  Yauaretê,

Querari, São Joaquim, Cucui, Maturacá, Pari-Cachoeira, e Tunuí. Conforme figura

abaixo.

2.1.3. PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA

Segundo Emerich, apud Filho, os Pelotões Especiais de Fronteira são uma

espécie de vanguarda avançada do Comando Militar da Amazônica (CMA), ou seja,

subunidades de pequeno valor militar localizada longe das sedes dos Batalhões de

Infantaria de Selva (BIS), próximos às linhas de fronteiras e junto a grandes vias de

penetração do território nacional”.

Figura 4: PEF's do 5º BIS

Fonte: www.1bis.eb.mil.br
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Os PEF’s são compostos por 32 militares que tem a missão de:

Intensificar  as  ações  relativas  à  segurança  da  navegação;  controlar  as
embarcações e realizar o policiamento hidroviário; executar os serviços de
patrulhamento  costeiro,  fluvial  e  lacustre;  realizar  a  ocupação  física  dos
pontos sensíveis na faixa de fronteira;  vigiar  a fronteira;  guardar  as vias
naturais  de  acesso  ao  território  nacional;  e  manter  a  infraestrutura
aeronáutica adequada ao apoio dos pontos sensíveis de interesse na faixa
de fronteira e a preservação da soberania do seu espaço aéreo. (Escola
Superior de Guerra, 2007, p.63)

O Guia do Comandante de Fronteira, documento que guia a atividade dos

PEF´s  determina que além das atividades propriamente militares,  relacionadas à

vigilância  e  proteção  das  fronteiras,  os  militares  atribuem  aos  PEF´s  papel

imprescindível no que chamam de vivificação das faixas de fronteira, acreditando

que as unidades militares forneçam o desenvolvimento de núcleos urbanos que se

convertam em importantes cidades na Amazônia. Estes pelotões proporcionam a

formação de aglomerações e a presença da população e do Estado Brasileiro nos

limites territoriais do país. 

Os  pelotões  de  fronteira  enfrentam  diversas  adversidades  para  o

cumprimento de suas missões e uma delas são os precários meios disponíveis,

tanto bélicos quanto de transportes, concordando com o autor Piletti quando afirma

que: 

Embora  tenha  importância  fundamental  na  proteção  e  vigilância  das
fronteiras, o poder militar dos pelotões de fronteira são bastante limitados,
devido não só ao tamanho e quantidade de unidades, mas também pela
defasagem  e  insuficiência  dos  equipamentos  bélicos  utilizados,  às
dificuldades de infra-estrutura, e a significativa e constante necessidade de
apoio logístico. (PILETTI, 2008, p.78)

2.1.4. REDE DE TRANSPORTE

O manual da Logística Militar terrestre afirma que:

A  modalidade  de  transporte  depende  das  condições  geográficas  e
meteorológicas, bem como da situação da infraestrutura existente na área
de operações. Para a seleção adequada do modal a ser utilizado, deverão
ser  considerados,  entre  outros,  os  seguintes  fatores:  tipo  de  operação,
prioridade das demandas,  prazos de execução,  tipos de carga,  recursos
disponíveis, nível de serviço, restrições impostas e risco logístico admitido,
buscando-se a adoção de sistemas flexíveis e responsivos às mudanças de
situação.(EB 70-MC-10.238) 

De acordo com Alceu Balbim Junior e Ivan Henrique Vey, o sistema rodoviário

sob responsabilidade  do  governo  federal,  na  Amazônia,  “é  de  aproximadamente

25,9 mil quilômetros de extensão. A maioria destas rodovias seguem na direção das

fronteiras  com países  vizinhos,  e  buscam interligação  com o  sistema  rodoviário
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dessas nações integrantes da Amazônia”. A tabela abaixo apresenta a rede total de

rodovias da Região Norte e compara com as demais regiões.

REGIÃO TOTAL (mil Km)
PAVIMENTADAS

(Km / %)

NÃO PAVIMENTADAS

(Km / %)

Norte 103 12 / 11,65% 90 / 87,4%

Centro - Oeste 227 20 / 8,81% 207 / 91,2%

Nordeste 405 45 / 11,11 % 360 / 88,9%

Sul 476 32 / 6,72% 443 / 93,1%

Sudeste 512 54 / 10,55% 458 / 89,5%

TOTAL 1723 163 / 9,46% 1.558 / 90,4%

Tabela 1: Rodovias pavimentadas por Região

Fonte: Freitas, 2006, apud www.logisticadescomplicada.com/desafios-logisticos-ns-amazonia

Através da tabela pode-se perceber que a Região Norte possui a menor rede

rodoviária  entre  as  regiões  brasileira,  sendo  a  Região  Centro-Oeste  a  segunda

menor possuindo o dobro de instalações e que mais de 90% das estradas no Brasil

não são pavimentadas. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES)

(1998, p.35), a baixa densidade demográfica da região está relacionada a:

I) No estado do Amazonas, a maior parte dos povoados está localizada à

beira dos rios, sendo difícil o deslocamento terrestre entre eles por causa da

floresta e do emaranhado de rios, furos, igarapés, etc.

Corroborando  com  a  tabela  demonstrada,  segue  o  extrato  de  matéria

publicada pelo Ministério da Defesa, em Outubro de 2019, a respeito da locomoção

em  São  Gabriel  da  Cachoeira  –  AM.  “O  local  é  rodeado  por  rios,  mas  o

deslocamento por navio é complexo, depende da cheia e da vazante, e pode levar

muito tempo de um ponto ao outro”. 

O transporte rodoviário na Amazônia é incipiente e deveria ter apenas caráter

complementar, diante da rede hidrográfica da região. “A implantação de rodovias,
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além dos problemas de solo e principalmente dos volumes de água, esbarra nos

problemas materiais e técnicas adequadas à região”. (José Alex Sant´Anna)

Em se tratando de transporte fluvia, de acordo com Samir Keedi (2007, p.53)

este meio de transporte apresenta as seguintes vantagens e desvantagens: 

[...] o transporte fluvial tem como vantagens: ser bastante competitivo para

produtos de baixo custo de tonelada por quilômetro transportado, transporta

qualquer tipo de carga, tem grande capacidade de transportar a carga e

apresenta um baixo custo de transporte. Entretanto, apresenta as seguintes

desvantagens: baixa velocidade, disponibilidade limitada, maior exigências

de  embalagem,  necessidade  de  transbordo  nos  portos,  distância  aos

centros de produção e menor flexibilidade nos serviços aliados a frequentes

congestionamentos nos portos.

Segundo Alceu Balbim Junior e Ivan Henrique Vey, devido as características

físicas  da  Região  Amazônica  a  rede  hidroviária  é  a  mais  utilizada.  O  principal

sistema de transporte da região é constituído por  dois  subsistemas:  “a  bacia do

Amazonas/Solimões  e  a  bacia  do  Tocantis/Araguaia.  A  bacia  hidrográfica  do  rio

Amazonas/Solimões possui cerca de 13 mil Km de vias navegáveis (profundidades

superiores a 1 metro durante 90% do ano)”

Para  o  transporte  Aéreo,  a  Enciclopédia  apresenta  as  seguintes

características: 

[...] o transporte aéreo foi o que mais contribuiu para a redução distância-

tempo, ao percorrer rapidamente distâncias longas. Este meio de transporte

implica a construção de estruturas muito especiais, os aeroportos requerem

enormes espaços e complicadas instalações de entrada e saída dos voos, e

os  custos  e  a  manutenção  dos  aviões  são  bastante  elevados,  portanto,

estes vieram a encarecer o transporte aéreo.

Para  os  pelotões  de  fronteira  o  transporte  aéreo  é  o  mais  utilizado

principalmente  para  o  transporte  de  gêneros  frigorificados,  por  sua  rapidez  na

entrega.  Entretanto,  enfrenta  alguns  empecilhos,  tais  como  o  alto  custo  da

manutenção das aeronaves e o alto custo dos combustíveis. Em muitos casos, as

aeronaves são os únicos meios de transporte de suprimento, devido ao problema de

locomoção da região, estradas deficientes e rios não navegáveis.

Para o transporte Aéreo para os PEF’s do 5º BIS, segue o planejamento e as

condições das Pistas de Pouso:
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Figura xx - 

Fonte: 

Fonte: 

Figura 5: Deslocamento Aéreo para o 1º PEF

Fonte: 5º BIS

Figura 6: Deslocamento Aéreo para o 2º PEF

Fonte: 5º BIS

Figura 7: Deslocamento Aéreo para o 3º PEF

Fonte: 5º BIS



18

Figura 9: Deslocamento Aéreo para o 5º PEF

Fonte: 5º BIS

Figura 10: Deslocamento Aéreo para o 6º PEF

Fonte: 5º BIS

Figura 8: Deslocamento Aéreo para o 4º PEF

Fonte: 5º BIS
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2.1.5.  BATALHÃO DE DOBRAGEM, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS PELO AR
(B DOMPSA)

 O  B  DOMPSA tem sua  história  iniciada  com a  assinatura  do  Decreto  nº

31.393,  de  5  de  Setembro  de  1952,  com  a  criação  do  Núcleo  de  Divisão

Aeroterrestre que englobava a Companhia de Manutenção de Pára-quedas (Cia Mnt

Pqd).  Ao  passar  dos  anos  foram  crescentes  as  atividades  Aeroterrestre,  e

consequentemente crescente os trabalhos e as missões. 

 No ano de 1986, foi modificado para Batalhão de Dobragem, Manutenção e

Suprimentos  pelo  Ar,  até  os  dias  atuais.  Atualmente,  é  dividido  em  quatro

companhias, três delas Operacionais, dedicadas às atividades aeroterrestre e uma

companhia administrativa, responsável pela administração da OM. Essas Cia’s são:

Companhia  de  Dobragem  de  Paraquedas,  a  Companhia  de  Preparação  e

Lançamento  de  Carga,  a  Companhia  de  Suprimento  e  Manutenção  de  Material

Aeroterrestre e a Companhia de Comando e Serviço.

 A  Companhia  de  Dobragem  de  Paraquedas  é  o  “coração  da  Brigada

Paraquedista”,  já  que  é  a  responsável  pela  dobragem de  todos  os  paraquedas

utilizados pela Bda Pqdt. Portanto, seja em missão se salto semi-automático, salto

livre ou lançamento de carga, o trabalho dos militares desta Cia estará presente.

 A Companhia de Preparação e Lançamento de Carga, é a responsável pela

preparação da carga em solo, com a função de montar e paletizar as cargas médias

e  pesadas,  embarque  da  carga  na  aeronave  e  lançamento.  Tem  a  capacidade

Figura 11: Deslocamento para o 7º PEF

Fonte: 5º BIS
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operacional  de  realizar  lançamentos  de  alimentos,  munições,  botes,  canhões,

materiais de comunicações e diversos outros. 

 A  Companhia  de Suprimento  e Manutenção de Material  Aeroterrestre  é a

responsável tanto pela manutenção dos equipamentos danificados em virtude dos

saltos  e  lançamentos,  quanto  o  armazenamento,  separação  e  distribuição  dos

paraquedas.

2.1.6. LANÇAMENTO AÉREO DE SUPRIMENTO (LAS)

 O primeiro registro de lançamento de algum tipo de material de uma aeronave

para fins militares se deu na 1ª Guerra Mundial, aonde tropas inglesas enviaram o

ressuprimento com o uso de paraquedas às tropas que realizavam o cerco de Kut el

Amara em 1915. 

 Devido ao aumento da mobilidade nos campos de batalha, as técnicas de

lançamento aéreo ganharam importância e emprego, uma vez que equipamentos e

suprimentos precisavam ser entregues de maneira rápida, com precisão e condições

de uso, às tropas posicionadas em diferentes posições.

 O  Lançamento  Aéreo  de  Suprimento  (LAS)  tem  as  seguintes  vantagens:

emprego no impeditivo de outros meios; não necessita de pista de pouso; permite

boa dispersão da tropa, devido ao longo alcance; e reduz o tempo de suprimento,

levando-o direto ao usuário final.

 O LAS é divido em três categorias, de acordo com o peso da carga. A carga

Leve são fardos de até 500 Libras, a carga médias são de 501 à 2.500 Libras e a

carga pesada são de 2.501 à 42.000 Libras. Na presente pesquisa será estudado a

carga média.

 O Tipo  de Lançamento  pode variar  conforme as peculiaridades da carga,

pode ser de Alta Velocidade (HV) e Baixa Velocidade (LV). O material é sensível

necessita de uma queda mais suave possível, com isso utiliza-se o lançamento de

Baixa  Velocidade.  Quando  em  ameaças  inimigas,  necessita  voos  a  maiores

altitudes, e o seu material não for sensível, é aconselhado o lançamento de Alta

Velocidade de forma a aumentar a precisão do Lançamento.
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  Além da  classificação  do  lançamento  pelo  seu  tipo,  podemos considerar

também as formas e métodos diferentes. Da mesma forma que dividimos através do

peso, cada carga tem uma forma de lançamento diferente, sejam as leves como

fardo de porta, as médias através da gravidade e as pesadas por um sistema de

extração. Ainda, os métodos de lançamento são diferentes pois têm como referência

o acondicionamento da carga na aeronave. Estes métodos se dividem em: Sistema

de Liberação de  Containers  (CDS) e Lançamento Pesado.  O primeiro é vantajoso

por não exigir mudanças bruscas de atitude da aeronave e os retardos são mais

constantes e tabulados, o que propicia uma melhor precisão. O último é vantajoso

pois possibilidade o aproveitamento máximo da aeronave em capacidade de carga.

 Conforme o Manual Técnico de Preparação de Fardos e Cargos, as péssimas

condições das vias de transporte constituem um dos principais fatores que impõem

a necessidade da utilização do suprimento pelo ar.  O  equipamento  A-22  é

considerado carga média, tendo peso da carga compreendido entre 501 Lb à 2.200

Lb.  Os  paraquedas  são  utilizados  de  acordo  com  o  tipo  de  fardo  e  o  tipo  de

lançamento a serem realizados, conforme tabela abaixo:

Tipo de

Lançamento

Tipo de

Carga

Tipo de

Fardo

Peso suspenso (Lb) Paraquedas

Mínimo Máximo Tipo Qtd

Baixa

Velocidade

(LV)

Leve
A-7A ou

A-21

30 50
Piloto 68’’

1

51 150 3

60 300 T-10 RAC 1

90 500 T-10 AC 1

Média A-22 501 2.200

C-6

1G-12 D

G-12 E

Alta

Velocidade

(HV)

Leve
A-7A ou

A-21

75 150
Piloto 68 in

1

151 500

3

Ext 15 ft mod HV

1

Ext 15 ft dob bolsa T-10 AC

Média A-22 501 2.200 Ext 22 ft mod HV 1

Tabela 2: Paraquedas utiliados no lançamento de cargas

Fonte: Manual Técnico de Preparação de Fardos e Cargos
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O Tipo de Fardo A-22 é um conjunto de cadarços acoplados a uma lona

quadrangular, 4 (quatro) tirantes de suspensão e uma lona de cobertura e pode ser

utilizado  para  a  preparação  de  cargas  para  os  lançamentos  de  alta  ou  baixa

velocidade.

Sobre o Paraquedas T-10 B, a Vertical do Ponto, fabricante de paraquedas

para o Exército Brasileiro, afirma que é um modelo pessoal com capacidade máxima

comprovada para uso de até 360lb / 163 kg. Paraquedas de dorso para lançamentos

em áreas preestabelecidas.

Os paraquedas de tropa, T-10 B, são descarregados quando atingem o limite

de 1.000 saltos ou quando atingem 10 (dez) anos de uso, não sendo mais adequado

a utilização para o salto semi-automático de pessoal. Todavia, mesmo após serem

descarregados,  esses  paraquedas  podem  ser  utilizados  como  conjugado  de

paraquedas,  para o lançamento de carga, que podem ser de 04 (quatro) até 18

(dezoito) paraquedas, dependendo do peso da carga.

Um conjugado de 4 (quatro) paraquedas T-10 B, suporta até 2.000 Libras,

semelhante ao peso máximo do CDS que seria de 2.200 Libras. As vantagens de se

utilizar esse conjugado de paraquedas é que já se encontram descarregados e caso

haja alguma avaria desse material, não terá nenhum custo oneroso para o Exército

Brasileiro.

 Para a realização de um LAS é necessário que tenha uma área de dimensões

de  400  x  600  metros  para  a  Zona  de  Lançamento  (ZL),  para  um  lançamento

múltiplos será acrescido 200 metros. Além disso, é necessário a presença de uma

Equipe Terra, que tem a finalidade de mobilizar a ZL, com prisma e painéis, colher

as informações da ZL, visibilidade, direção e intensidade do vento, para o piloto da

aeronave, realizar o contato rádio com o piloto da aeronave e recolher as cargas.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos questionários.
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2.2.2 Questionários

A amplitude do universo foi estimada com os especialistas das atividades em

questão. Para a realização do transporte, foi realizado um questionário com o Cap

Daniel  Geraldini,  integrante  da  Companhia  Especial  de  Fronteira do  5º  BIS,

planejador e operados das atividades de suprimento para os PEF´s do 5º BIS. Para

as  atividades  relacionadas  aos  paraquedas,  foi  realizado  o  questionário  com  o

especialista DOMPSA 2º Sgt Gusmão Silva, chefe do depósito de paraquedas.

Dessa  forma,  utilizando-se  as  informações  obtidas  nos  questionários,  a

população a ser estudada foi de 02 militares. A fim de atingir uma maior precisão

nas informações apresentadas, realizando o questionário com os especialistas de

sua área de atuação, trazendo maior confiabilidade no relatório a ser apresentado. 

Apesar  de  diversos  militares  realizarem o  ressuprimento  aos  Pelotões  de

Fronteira  sob  responsabilidade  do  5º  BIS,  a  amostra  contemplou  somente  o

responsável pelo planejamento do ressuprimento dos PEF’s do 5º BIS. No que tange

aos dados dos paraquedas descarregados, buscou-se dados mais precisos,  com

isso, a amostra contemplou somente o chefe do depósito de paraquedas, militar

responsável pela descarga e controle dos paraquedas descarregados.

Foi  realizado  um  pré-teste  com  04  capitães  alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (ESAO),  que  haviam  servido  na  guarnição  de  São

Gabriel  da  Cachoeira  e  que  tinham  o  conhecimento  dos  gargalos  logísticos

apresentados para a realização do ressuprimento para os PEF’s do 5º BIS. Ao final

do pré-teste, foram constatados os gargalos logísticos na malha de transporte e  o

impedimento em diversos períodos do ano.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  primeiro  resultado  que  deparamos  é  que  cada  PEF  tem  as  suas

peculiaridades,  o  que  interfere  no  modal  de  transporte  para  a  realização  do

ressuprimento  classe  I.  Entretanto,  todos  os  PEF’s,  recebem  suprimentos  pelo

modal aéreo.

Para o 1º PEF, Yuaretê, apesar de conseguir ser suprida, também, por meio

fluvial, há dificuldade de utilizar o Ferry Boat, combinado com as voadeiras. O que

dificulta a logística. A pista de pouso apresenta boas condições de uso, entretanto,

não está concluída e necessita de uma corriqueira manutenção. Conforme a FUNAI

a  Pista  de  Pouso  tem  2.000  metros,  sendo  1.200  de  asfalto  e  800  metros  de

concreto. O asfalto se degrada em três anos e o concreto tem durabilidade de mais

de 20 anos. 

Para  o  2º  PEF,  Querari,  e  o  3º  PEF,  São  Joaquim,  o  ressuprimento  é

transportado  somente  pelo  meio  aéreo,  o  que  aumenta  de  importância  a

manutenção das condições da pista de pouso. Visto a dificuldade de manutenção e

a rápida degradação. 

Para o 4º PEF, Cucuí, apesar de ser o PEF com maior navegabilidade, utiliza-

se o meio aéreo como forma de suprimento no período de seca. Para a utilização do

meio aéreo, a única aeronave capacitada a pousar no PEF é o Caravan, fazendo

com que diminua a capacidade de transporte de carga, comparado ao Hércules (C-

130) ou Amazonas (C-105).

Para o 5º PEF, Maturacá, semelhante ao 1º PEF, Yuaretê, o transporte fluvial

é combinado com ferry boat e voadeidas, dificultando a logística. Com isso, utilizam-

se, predominantemente, o modal aéreo.

Para o 6º PEF, Pari  Cachoeira,  o ressuprimento é transportado pelo meio

fluvial  no período da cheia e pelo meio aéreo no período da seca. Ou seja,  em

determinado período do ano, fica restrito ao meio aéreo, e as condições da pista de

pouso não são adequadas, já que é composta de piçarra e barro, e dependendo das

condições climáticas fica impossibilitado o pouso de qualquer aeronave.

Para o 7º PEF, Tunuí, apesar de poder receber o suprimento durante todo o

ano pelo meio fluvial, no auge da seca recebe per meio aéreo. 
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O  primeiro  resultado que deparamos é que a maior parte do ressuprimento

classe I para os pelotões de fronteira é transportado pela rede aérea, entretanto, o

transporte  fluvial  é  amplamente  utilizado  devido  a  grande  quantidade  de  rios

navegáveis na região.

Outro fator importante revelado pela pequisa é que: 

[...]  deve  ser  feita  uma  combinação  de  meios  de  transportes  terrestres,
aquáticos  e  aéreos,  dependendo  das  condições  locais  do  terreno.  A
disponibilidade de trilhas,  estradas,  vias aquateis  e campos de pouso, a
densidade da vegetação natural, a estação do ano e as condições gerais do
terreno  têm  influência  direta  nos  tipos  de  transportes  que  podem  ser
usados,  e  consequentemente,  no  funcionamento  do  sistema  do  apoio
logístico. (IP 72-1 Operações na Selva, )

 Para realizar o suprimento logístico dos PEF’s, são utilizados  dois  tipos de

modais  distintos,  o  aéreo  e  o  marítimo.  Entretanto,  devido  às  peculiaridades  da

Região Amazônica, alguns desses PEF’s são ressupridos somente por um modal.

Estes  são considerados críticos,  já  que qualquer  entrave encontrado na rota  de

suprimento,  toda  a  logística  ficaria  travada,  dificultando  todas  as  missões

desenvolvidas deste pelotão.

 Os Pelotões de  Fronteira  de  Querari  e  São  Joaquim  são considerados

críticos, já que somente podem ser acessados pelo modal aéreo. 

Os PEF’s de  Cucuí,  Maturacá e  Pari  Cachoeira são considerados críticos

semestrais, já que mudanças em determinadas épocas do ano o nível dos rios torna-

se inviável a navegação, no período da seca (novembro a março), ou seja, durante 5

meses do ano é realizado somente o transporte aéreo para o ressuprimento desses

PEF’s. Dando maior ênfase ao PEF de Pari Cachoeira, já que as condições da pista

de pouso são desfavoráveis dependendo das condições climáticas.

Os PEF’s de Yuretê e Maturacá, apesar de terem condições de receber o

ressuprimento por meio fluvial, tem de haver um combinado de meios, já que uma

parte do percurso é transportado por ferry boat e outra parte por voadeiras. O que

dificulta a logística para a realização do ressuprimento.

Outro  fator  relevante  a  ser  destacado é que os  PEF’s  de  Cucuí  e  Tunuí,

somente  tem  acesso  aéreo  com  a  aeronave  Caravan  (C-98),  que  possui  uma

capacidade de transporte de carga inferior, se comparada ao Hércules (C-130) e

Amazonas (C-105).
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Devido à precariedade das pistas de pouso ou da dificuldade de manutenção,

além da  inviabilidade  de  chegar  pelo  modo  fluvial  durante  a  seca,  verifica-se  a

necessidade  da  utilização  do  suprimento  pelo  ar  em substituição  ao  pouso  em

missões de Transporte Aéreo Logístico.

O  tipo  de  fardo  mais  adequado  para  este  lançamento  seria  o  A-22,  com

capacidade  para  até  2.200  Lb.  De  forma  a  reduzir  os  custos  operacionais  do

lançamento,  foi  utilizado  o  paraquedas  de  tropa  descarregados,  ou  seja,  são

paraquedas  que  antes  eram  utilizados  para  lançamento  de  pessoal,  mas  que,

embora estejam em boas condições, já ultrapassaram seu prazo de validade para

utilização em saltos  semiautomáticos.  Este conjugado suporta uma carga de até

2.000 Libras. A decisão de utilização deste paraquedas foi tomada, já que caso haja

perda ou danifique o material, este não será oneroso, pois, o mesmo já se encontra

descarregado.

No B DOMPSA em média são descarregados 535 paraquedas de tropa por

ano, calculado em cima da resposta do questionário 02, totalizando 133 conjugados

de 4 paraquedas, sendo capaz de lançar até 266.000 Lb (duzentos e sessenta e seis

mil libras) ou 120.655 Kg (cento e vinte mil e seiscentos e cinquenta e cinco quilos). 

Os  PEF’s  recebem  em  média  05  Toneladas  de  suprimentos  Classe  I

trimestralmente.  Para  realizar  o  ressuprimento  aéreo  para  os  PEF’s  sob

responsabilidade do 5º BIS seria necessário 4 CDS para cada PEF, com isso seria

necessário  16 paraquedas de tropa.  Totalizando 112 (cento  e doze)  C-4 para  o

ressuprimento  de  todos  os  PEF’s.  Portanto,  o  DOMPSA  teria  a  capacidade  de

realizar esse ressuprimento sem a necessidade de reutilização desses paraquedas.

Todavia,  um problema  encontrado  no  planejamento  dos  lançamentos  dos

suprimentos nos PEF’s é a necessidade de capacitação do pessoal do PEF para

compor  a  Equipe  Terra.  Estes  militares  têm  a  missão  de  balizar  a  Zona  de

Lançamento, passar as informações de vento do solo e recolher as cargas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

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

compreensão sobre o ressuprimento classe I do 5º BIS para os seus Pelotões de

Fronteira.

A revisão de literatura possibilitou a ampliação dos conhecimentos da Região

Amazônica, do 5º BIS, dos meios de transporte com possibilidade de emprego na

Região Amazônica, além do B DOMPSA, com a atividade de lançamento aéreo de

suprimento.

A  compilação  de  dados  permitiu  identificar  como  é  realizado,  atualmente,

esse ressuprimento classe I, identificando os gargalos logísticos e os Pelotões de

Fronteira na situação crítica para a rota de suprimento. Além disso, pode observar a

grande  quantidade  de  paraquedas  de  tropa  descarregado  anualmente  pelo  B

DOMPSA e que não tem mais emprego, entretanto, encontram-se em bom estado

de uso e manutenção.

Após a análise dos resultados, podemos perceber  o Pelotão em nível mais

crítico de rota de suprimento seria o de Pari Cachoeira nos períodos de seca, pois,

neste período somente recebe o ressuprimento por meio aéreo e a pista de pouso

deste pelotão é precária. Entretanto, os Pelotões de Querari e Sãao Joaquim são

considerados críticos e os Pelotões de Cucuí e Maturacá são críticos semestrais. 

Alinhando os gargalos logísticos no ressuprimento dos PEF’s estudados, com

a capacidade operacional do B DOMPSA, além da possibilidade de emprego dos

paraquedas de tropa descarregados,  o lançamento aéreo surge como solução do

problema dos gargalos logísticos.

O  B  DOMPSA  tem  em  seu  QCP  uma  companhia  especializada  em

lançamento aéreo de suprimento, podendo suprir qualquer ponto de forma rápida e

precisa.  Para  este  lançamento  seriam  utilizados  os  paraquedas  de  tropa

descarregados,  reduzindo os custos e aumentando a capacidade operacional  da

Brigada de Infantaria Paraquedista. 

Para o ressuprimento classe I dos PEF’s é necessário 4 CDS para cada PEF,

necessitando de 16 (dezesseis) C-4. 

Conclui-se portanto, que é inevitável a modernização e atualização da forma

de ressuprimento aos PEF’s do 5º BIS em virtude da situação crítica na rota de
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suprimento dos referidos PEF’s. Em virtude dos gargalos logísticos, da precariedade

das  pistas  de  pouso,  da  dificuldade  de  manutenção  das  pistas  de  pouso,  da

capacidade operacional do B DOMPSA e da capacidade de  paraquedas de tropa

descarregados em plenas condições de uso.

O  emprego  dessa  técnica  de  suprimento  serve,  não  apenas,  como  apoio

logístico, mas também como um fator motivacional para as tropas destacadas, já

que terão a certeza que, onde quer que estejam, poderão sempre ser supridas e

apoiadas pela cadeia logística, evitando a descontinuidade de suprimento.
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

QUESTIONÁRIO

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap
Int  Raphael  de Souza Rocha,  cujo  tema é  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: A UTILIZAÇÃO DO PARAQUEDAS C-6, PARA A REALIZAÇÃO
DO  RESSUPRIMENTO  CLASSE  I  NOS  PELOTÕES  DE  FRONTEIRA,  SOB
RESPONSABILIDADE  DO  5º  BATALHÃO  DE  INFANTARIA  DE  SELVA,  SÃO  GABRIEL  DA
CACHOEIRA – AM, ATRAVÉS DO LANÇAMENTO AÉREO PELO ESPECIALISTA DOMPSA.
Pretende-se,  através  da  compilação  dos  dados  coletados,  fornecer  subsídio  para  um
direcionamento mais preciso dos gargalos logísticos para o ressuprimento Classe I para os PEF’s
sob responsabilidade do 5º BIS.

A fim de conhecer a forma como é realizado o ressuprimento classe I para os PEF’s em
questão, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas
deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A  experiência  profissional  do  senhor  contribuirá  de  sobremaneira  para  a  pesquisa,
colaborando nos estudos referentes a busca de melhor realizar o ressuprimento classe I aos
PEF’s do 5º BIS. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o
desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema.

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através
dos seguintes contatos:

Raphael de Souza Rocha (Capitão de Intendência – AMAN 2011)
Celular: (21) 97624-5302
E-mail: raphadsouza@hotmail.com 

Ressuprimento Classe I

1. Qual  o  meio  de  transporte  utilizado  para  o  ressuprimento  aos  PEF’s:

 PEF 01 (Yuaretê): ____________________________________________
PEF 02 (Querari): ____________________________________________
PEF 03 (São Joaquim): ________________________________________
PEF 04 (Cucuí): ______________________________________________
PEF 05 (Maturacá): ___________________________________________
PEF 06 (Pari Cachoeira): _______________________________________
PEF 07 (Tunuí): ______________________________________________

2. Quais as dificuldades encontradas para esse ressuprimento

PEF 01 (Yuaretê): ____________________________________________
PEF 02 (Querari): ____________________________________________
PEF 03 (São Joaquim): ________________________________________
PEF 04 (Cucuí): ______________________________________________
PEF 05 (Maturacá): ___________________________________________
PEF 06 (Pari Cachoeira): _______________________________________
PEF 07 (Tunuí): ______________________________________________



3. Qual o peso é transportado para os PEF’s?
___________________________________________

4. Qual o período de ressuprimento para os PEF’s?

____________________________________________

Descarga de paraquedas

5. Quantos paraquedas de tropa foram descarregas no período de 2016 a 2019?

 2016: __________
 2017: __________
 2018: __________
 2019: __________

FECHAMENTO

6. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Obrigado pela participação.



ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

RESPOSTA 01 DO QUESTIONÁRIO

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap
Int  Raphael  de Souza Rocha,  cujo  tema é  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: A UTILIZAÇÃO DO PARAQUEDAS C-6, PARA A REALIZAÇÃO
DO  RESSUPRIMENTO  CLASSE  I  NOS  PELOTÕES  DE  FRONTEIRA,  SOB
RESPONSABILIDADE  DO  5º  BATALHÃO  DE  INFANTARIA  DE  SELVA,  SÃO  GABRIEL  DA
CACHOEIRA – AM, ATRAVÉS DO LANÇAMENTO AÉREO PELO ESPECIALISTA DOMPSA.
Pretende-se,  através  da  compilação  dos  dados  coletados,  fornecer  subsídio  para  um
direcionamento mais preciso dos gargalos logísticos para o ressuprimento Classe I para os PEF’s
sob responsabilidade do 5º BIS.

A fim de conhecer a forma como é realizado o ressuprimento classe I para os PEF’s em
questão, o Cap DANIEL GERALDINI, respondeu o questionário conforme se segue: 

Ressuprimento Classe I

1. Qual  o  meio  de  transporte  utilizado  para  o  ressuprimento  aos  PEF’s:

 PEF 01  (Yuaretê): Predominantemente  aéreo,  mas  com possibilidade  de  meio  fluvial,
sendo ¾ do percurso por ferry boat (similiar a uma balsa) e ¼ em voadeiras até o destino final.

PEF 02 (Querari): Somente modal aéreo
PEF 03 (São Joaquim): Somente modal aéreo
PEF 04 (Cucuí): Predominantemente via fluvial, é o PEF com melhor navegabilidade, pois

navega sempre na via principal que é o Rio Negro até a cabeceira. Na seca (novembro a março)
chega somente por voadeiras. 

PEF 05 (Maturacá): Meio aéreo. No auge da cheia (junho a agosto) até chega por ferry
boat a 25 Km do PEF, mas no trecho final precisa ser de voadeira. Na seca (novembro a março)
somente meio aéreo. 

PEF 06 (Pari Cachoeira): Predominantemente aéreo. No auge da cheia (junho a agosto)
chega até a porta do PEF de ferry boat. Entretanto, no restante do ano somente via aéreo.

PEF 07 (Tunuí): Segundo melhor acesso fluvial, só não chega de ferry boat no auge da
seca, entretanto, chega de voadeira o ano todo. No período da seca recebe o suprimento por
meio aéreo.

2. Quais as dificuldades encontradas para esse ressuprimento

Para os períodos de seca, emprega-se predominantemente o meio aéreo. E de uma forma
geral a navegação do ferry boat é muito complicada, pois a região possui o leito do rio pedregoso,
dificultando a navegação.

3. Qual o peso é transportado para os PEF’s?

Em média 05 Ton de gêneros frigoríficos.

4. Qual o período de ressuprimento para os PEF’s?



 O calendário fluvial é de abril a novembro, paralelo ao fluvial acontece o aéreo, também,
mas na seca (novembro a março) somente aéreo. O calendário fluvial sempre sofre alterações,
geralmente o problema é ter os gêneros na quantidade de lotar o ferry boat. A cidade de São
Gabriel da Cachoeira não tem estrutura par fornecer gêneros a materiais sempre, via de regra
recebemos apoio de Manaus, via CECMA, para levar até o PEF.Em média a cada três meses é
realizado o ressuprimento aos PEF’s.

Descarga de paraquedas

5. Quantos paraquedas de tropa foram descarregas no período de 2016 a 2019?

 2016: __________
 2017: __________
 2018: __________
 2019: __________

FECHAMENTO

6. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo?
Não.__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Obrigado pela participação.



ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

RESPOSTA 02 DO QUESTIONÁRIO

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap
Int  Raphael  de Souza Rocha,  cujo  tema é  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: A UTILIZAÇÃO DO PARAQUEDAS C-6, PARA A REALIZAÇÃO
DO  RESSUPRIMENTO  CLASSE  I  NOS  PELOTÕES  DE  FRONTEIRA,  SOB
RESPONSABILIDADE  DO  5º  BATALHÃO  DE  INFANTARIA  DE  SELVA,  SÃO  GABRIEL  DA
CACHOEIRA – AM, ATRAVÉS DO LANÇAMENTO AÉREO PELO ESPECIALISTA DOMPSA.
Pretende-se,  através  da  compilação  dos  dados  coletados,  fornecer  subsídio  para  um
direcionamento mais preciso dos gargalos logísticos para o ressuprimento Classe I para os PEF’s
sob responsabilidade do 5º BIS.

A fim de fornecer  dados a respeito  dos paraquedas de tropa descarregados,  o  2º  Sgt
GUSMÃO SILVA – chefe do depósito de paraquedas do B DOMPSA, respondeu o questionário
conforme se segue:

Ressuprimento Classe I

1. Qual  o  meio  de  transporte  utilizado  para  o  ressuprimento  aos  PEF’s:

 PEF 01 (Yuaretê): ____________________________________________
PEF 02 (Querari): ____________________________________________
PEF 03 (São Joaquim): ________________________________________
PEF 04 (Cucuí): ______________________________________________
PEF 05 (Maturacá): ___________________________________________
PEF 06 (Pari Cachoeira): _______________________________________
PEF 07 (Tunuí): ______________________________________________

2. Quais as dificuldades encontradas para esse ressuprimento

PEF 01 (Yuaretê): ____________________________________________
PEF 02 (Querari): ____________________________________________
PEF 03 (São Joaquim): ________________________________________
PEF 04 (Cucuí): ______________________________________________
PEF 05 (Maturacá): ___________________________________________
PEF 06 (Pari Cachoeira): _______________________________________
PEF 07 (Tunuí): ______________________________________________

3. Qual o peso é transportado para os PEF’s?
 ___________________________________________

4. Qual o período de ressuprimento para os PEF’s?

 ____________________________________________



Descarga de paraquedas

5. Quantos paraquedas de tropa foram descarregas no período de 2016 a 2019?

2016: 955
2017: 06
2018: 912
2019: 270

FECHAMENTO

6. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo?
Não.__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Obrigado pela participação.
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