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RESUMO 

 

 

 

O Exército Brasileiro necessita de uma grande disponibilidade de recursos para 

adquirir paraquedas de carga média. Dessa maneira, o objetivo deste estudo é 

identificar o impacto financeiro, da adequação dos paraquedas de tropa 

descarregados ao lançamento de cargas médias, para o Exército Brasileiro. Trata-se 

de um estudo descritivo, realizado no período de março e abril de 2020 nas 

dependências do B DOMPSA, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Foram realizadas 

entrevistas com os especialistas desta organização militar, visando conquistar os 

objetivos propostos ao longo desse estudo. 

 

 

Palavras-chave: Paraquedas de carga média. Paraquedas de tropa T-10B. 

Viabilidade econômica. Suprimento aéreo. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The Brazilian Army needs a large availability of resources to acquire medium-weight 

parachutes. Thus, the objective of this study is to identify the financial impact, from 

the adequacy of the unloaded troop parachutes to the launch of medium loads, for 

the Brazilian Army. This is a descriptive study, carried out between March and April 

2020 at the B DOMPSA premises, in the city of Rio de Janeiro / RJ. Interviews were 

carried out with the specialists of this military organization, aiming to achieve the 

objectives proposed throughout this study. 

 

 

Keywords: Medium load parachute. T-10B troop parachutes. Economic viability. 

Aerial supply.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA 

 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. (BRASIL, 2017) 

 Este processo especial, consiste em entregar equipamentos e suprimentos necessários às ações de combate das forças 

amigas, por meio de lançamento de cargas, visando manter ou ampliar a sua capacidade de combate. (BRASIL, 2017) 

 Pode ser utilizado quando o processo de entrega de suprimento pelo meio terrestre seja extremamente prejudicado 

(principalmente quando as condições do terreno dificultam seu acesso), ou ainda, em missões de ajudas humanitárias ou como 

forma de apoio a comunidades cujo acesso é bastante dificultado. 

 Atualmente, o Exército Brasileiro dispõe da Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt), uma Grande Unidade 

Aeroterrestre, cuja principal caraterística, segundo BRASIL (2017), é a elevada mobilidade estratégica, proporcionada pelo 

transporte aéreo em aeronaves de asa fixa e pela possibilidade de emprego com a utilização de paraquedas. 

 Dentre as organizações militares subordinadas àquela Grande Unidade, destaca-se o Batalhão de Dobragem Manutenção 

de Paraquedas e Suprimentos Pelo Ar (B DOMPSA). Esta Organização Militar paraquedista tem como missão apoiar a Bda Inf Pqd 

e outras forças, quando determinado, realizando a: dobragem de todos os tipos de paraquedas; manutenção do material 

aeroterrestre; e a preparação, transporte, embarque em aeronave e lançamento aéreo de cargas3. 

 No tocante à preparação e lançamento de cargas, o B DOMPSA possui uma subunidade ímpar nas Forças Armadas, a 

Companhia de Preparação e Lançamento de Cargas (CPLC), capaz de planejar e executar a paletização de diversos tipos de 

suprimentos, principalmente combustíveis, munições, rações, viaturas, armamentos e materiais de comunicações imprescindíveis 

para o cumprimento das missões da Brigada de Infantaria Paraquedista em situações de combate. 

 As cargas de suprimentos em geral são classificadas, quanto ao seu peso, em leves (com capacidades limitadas até 500 

lb), médias (limitada entre 501 e 2.200 lb) e pesadas (acima de 2.200 lb). Dadas essas características, há um condicionamento do 

tipo de paraquedas a ser utilizado para determinada carga a ser lançada.  

 Para o lançamento de cargas médias, foco deste trabalho, o Batalhão DOMPSA atualmente utiliza o paraquedas G-12E, 

próprio para essa atividade, e também conjugados de paraquedas de tropa, que sofrem adaptação para o lançamento de carga.  

 Adquirir paraquedas de carga média requer uma grande disponibilidade de recursos, por se tratar de um material 

dispendioso e, somado a este fator, há ainda o contingenciamento financeiro pelo qual a Força tem passado nos últimos anos.  

 Como consequência desses óbices apresentados, o presente trabalho tem por finalidade analisar a reutilização de 

paraquedas de tropa descarregados, T-10B, adaptados para o lançamento de cargas medias, buscando apresentar sugestões 

para o aumento da disponibilidade de paraquedas para carga média, porém economicamente viável. 

 Diante dos fatores anteriormente explanados, este trabalho chega ao seguinte problema de pesquisa: Qual seria o impacto 

financeiro para o Exército ao utilizar os paraquedas descarregados de tropa para o lançamento de cargas médias? 

1.2 OBJETIVOS 

 A fim de desenvolver este trabalho e responder os questionamentos impostos, o presente estudo pretende identificar o 

impacto financeiro, da adequação dos paraquedas de tropa descarregados ao lançamento de cargas médias, para o Exército 

Brasileiro. 

 Para que o objetivo geral de estudo possa ser atingido, foram formulados os objetivos específicos abaixo, possibilitando dar 

suporte ao encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) descobrir a viabilidade da adequação dos paraquedas de tropa descarregados para o lançamento de cargas medias; 

b)  identificar os impactos para o B DOMPSA e/ou Exército Brasileiro; 

c) verificar a relação entre a adequação dos paraquedas de tropa descarregados, para lançamento de cargas médias, e o 

aumento da disponibilidade dos paraquedas de carga média. 

d) comparar os custos dispendidos para adquirir os paraquedas de carga média novos x custos para adaptação aos 

paraquedas de carga média. 

 
3 Fonte: site do B DOMPSA. Disponível em: <http://www.bdompsa.eb.mil.br/gestao/missao>. Acesso em: 4 março 2020. 

http://www.bdompsa.eb.mil.br/gestao/missao


2 

 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 O presente estudo está sendo desenvolvido com o intuito de contribuir com a Força, no que diz respeito ao lançamento de 

cargas médias, desenvolvido pelo B DOMPSA. 

 Fruto da experiência em ter servido na Brigada de Infantaria Paraquedista e também no Comando de Operações Especiais 

entre os anos de 2015 e 2019, como especialista em Dobragem Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (DOMPSA), 

dois fatores muito importantes e comuns às duas grandes unidades puderam ser observados: o contingenciamento de verba e o 

crescente emprego da atividade de lançamento aéreo de suprimentos. 

 As atividades de adestramento em lançamentos de carga cresceram bastante nos últimos tempos, fruto de estudos 

doutrinários sendo realizados, da nova aeronave (KC-390) prestes a integrar nas atividades aeroterrestres, dentre outros fatos. 

Paralelamente a isso, a contenção de despesas foi um fator que exerceu certa influência na aquisição de materiais aeroterrestres, 

principalmente de paraquedas, impactando na manutenção da diagonal de suprimentos, uma ferramenta de controle e gestão dos 

paraquedas que o B DOMPSA utiliza. 

 Em consequência desses aspectos elencados anteriormente//, adestramentos já estão sendo realizados como forma de 

reutilizar os paraquedas de tropa descarregados, transformando-os em paraquedas de lançamentos de carga. Esse fato motivou o 

presente trabalho a fim de verificar se tal prática é de grande valia para o aumento da disponibilidade de paraquedas de cargas 

média, bem como sua viabilidade econômica, com o principal objetivo de redução de custos. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 O suprimento aéreo consiste em entregar equipamentos e suprimentos necessários às ações de combate das forças 

amigas, por meio de lançamento de cargas, visando manter ou ampliar a sua capacidade de combate (BRASIL, 2017). Ainda 

segundo BRASIL, 2017 as vantagens do lançamento aéreo de suprimento em operações são: 

 

a)empregado no impedimento dos demais métodos de transporte; 

b) permite o fluxo de suprimento para a tropa apoiada com menor possibilidade de 

interferência inimiga; 

c) reduz a necessidade de campos de pouso e aeródromos; 

d) permite uma boa dispersão da tropa no teatro de operações, em função de seu 

variado alcance; 

 

 As cargas médias têm seu peso compreendido entre 501 e 2.200 lb (quinhentas e uma e duas mil e duzentas libras). Para 

este tipo de carga, o B DOMPSA utiliza atualmente os seguintes paraquedas: G-12E e os conjugados de paraquedas(C-4). 

 O paraquedas G-12E tem a sua forma plano circular, pesa 130lb (cento e trinta libras) – aproximadamente cinquenta e nove 

quilos, possuindo uma capacidade mínima de carga de quinhentas e uma libra e, a máxima de duas mil e duzentas libras. Já no 

conjugado de paraquedas, segundo BRASIL, 2015 , “utilizam-se paraquedas T-10B adaptado para carga, descarregados (...)”, 

possuindo capacidade mínima de quinhentas e uma libra e, a máxima de duas mil libras, tratando-se do conjugado de quatro 

paraquedas. 

 Paraquedas descarregados são aqueles cuja vida útil, para o fim a que se destina, atinge o prazo previsto para o seu 

emprego. Os paraquedas de tropa, possuem um tempo máximo de vida de 13 (treze) anos, podendo antes destes, ficar até 03 

(três) anos acondicionados, isto é, guardado, em local a eles destinado no depósito de paraquedas, em sua embalagem original de 

fábrica sem estar montado (B DOMPSA, 2008). Após completar este tempo máximo ou atingir 150 (cento e cinquenta) saltos, o 

paraquedas de tropa sai de circulação, sendo submetido a um processo de descarga (B DOMPSA, 2008). 

 Os paraquedas de carga não obedecem a um tempo máximo de vida ou serviço, sendo desejável sua retirada do circuito 

quando sua manutenção tornar-se economicamente inviável, podendo ser utilizado no lançamento de cargas por tempo 

indeterminado (B DOMPSA, 2008). 
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3 METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, que será realizado no período de março e abril de 2020 nas dependências do 

Batalhão de Dobragem Manutenção de Paraquedas e Suprmentos Pelo Ar, localizado na Brigada de Infantaria Paraquedista, na 

cidade do Rio de Janeiro – RJ. Os dados foram coletados mediante entrevistas com especialistas do B DOMPSA. 

3.1 COLETA DE DADOS 

 Com a finalidade de ampliar o conhecimento e atingir os objetivos propostos para o estudo em questão, no mês de abril de 

2020 foram realizadas entrevistas exploratórias (Apêndice A) com os especialistas DOMPSA do Centro de Operações de 

Suprimento Aeroterrestre (COS Aet) e da Seção de Doutrina e Material Aeroterrestre, ambos do B DOMPSA. 

 

4   RESULTADOS  

 Após realizar entrevistas, conforme Apêndice A, a fim de reunir dados para embasar o presente estudo, foram obtidos os 

seguintes resultados: 

 a) O B DOMPSA, por meio do trabalho conjunto do COS Aet e da Seção de Doutrina e Material Aeroterrestre, já está 

desenvolvendo um trabalho sobre a transformação e utilização de paraquedas de tropa T-10B, descarregados, para o lançamento 

de cargas médias, dentro de um plano de desfazimento de paraquedas, a fim de gerar economicidade de meios na reutilização 

desses paraquedas como paraquedas de lançamento de cargas (C-4 e C-6), conforme ilustrado no Anexo A; 

 b) O valor, aproximado, de um paraquedas G-12E novo é de R$ 42.230,004 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta reais); 

 c) O custo médio para realizar as adaptações necessárias, transformando um paraquedas de tropa T-10B em paraquedas 

para lançamento de carga média, segue em duas linhas de ação. A primeira, leva-se em conta a economia extrema, isto é, custo 

próximo a zero, reutilizando todos os insumos descarregados, para emprego em ressuprimento de Pelotões Especiais de Fronteira 

(PEF), lançamento de suprimentos em situações de calamidade pública ou em outras missões na qual o B DOMPSA seja 

empregado, onde o pouso com aeronave não seja possível, tampouco o resgate do material aeroterrestre lançado. A segunda, 

leva-se em conta um nível de economia intermediário, isto é, como alternativa de aumentar a disponibilidade de paraquedas de 

carga média, sem que haja a perda completa do material como na linha de ação 1. Os custos para a linha de ação 2 está 

explicitado conforme tabela abaixo: 

 

CUSTOS PARA TRANSFORMAÇÃO DE PARAQUEDAS DE TROPA T-10B EM PARAQUEDAS DE CARGA MÉDIA (DADOS 

PARA TRANSFORMAÇÃO EM 01 CONJUNTO C-4) 

ITENS QUANTIDADE VALOR (R$) 

Extensão bifurcada de 10ft 

de Cadarço de Nylon, tipo 

XXVII 15.000LB 

02 466,52 

Hora de trabalho 02 - 

TOTAL 466,52 

Fonte: arquivos do B DOMPSA. 

 d) Segundo estudos realizados pela Seção de Doutrina do B DOMPSA, entre 2020 e 2029, a estimativa é que 

aproximadamente duzentos e dez paraquedas de tropa T-10B sejam descarregados por ano; 

 e) O impacto desse estudo para o B DOMPSA é de corroborar com uma necessidade já vista esta organização militar , a 

qual está em início de operações visando gerar o máximo de capacidade logística com o mínimo de custo para o Exército 

Brasileiro. 

 
4 Fonte: segundo pesquisas de preço realizadas por especialistas DOMPSA responsáveis pelas aquisições de materiais, realizadas no corrente ano. 
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5 CONCLUSÃO 

 Após os resultados obtidos através da coleta de dados para este trabalho e suas respectivas análises, pode-se constatar 

que quanto aos objetivos específicos deste trabalho:  

 1) a adequação dos paraquedas de tropa descarregados para o lançamento de cargas médias é viável, tendo em vista que 

tanto o paraquedas adaptado cumpre o mesmo objetivo do paraquedas G-12E, além do B DOMPSA possui os materiais 

necessários para essa adaptação; 

 2) os impactos dessa ação para o B DOMPSA é positiva, uma vez que esta Organização Militar já realiza estudos e ensaios 

a respeito da adaptação de paraquedas descarregados para lançamentos de carga, visando atingir o máximo de capacidade e 

apoio logístico com o mínimo de custo para o Exército Brasileiro; 

 3) ao transformar paraquedas de tropa T-10B descarregados em paraquedas para lançamento de carga média, 

automaticamente se observa o acréscimo na disponibilidade destes paraquedas o fim a que se destina; 

 4) ao comparar o valor gasto na compra de 01 (um) paraquedas G-12E e o custo dispendido na produção de 01 (um) 

conjugado C-4, com paraquedas de tropa T-10B descarregados, expostos no tópico anterior nos itens “b” e “c”, observa-se que a 

transformação desses paraquedas descarregados em paraquedas para lançamento de carga média não chegam a representar 

nem 10% do valor de um paraquedas de carga média novo. 

 Com isso, ao cumprir os objetivos específicos estabelecidos no início deste trabalho, atinge-se também o objetivo geral 

proposto, após comparar os valores gastos na compra de um paraquedas novo e, o gasto na transformação de paraquedas 

descarregados em paraquedas para lançamento de carga média, identificando o impacto financeiro positivo para o Exército 

Brasileiro no tocante a viabilidade econômica. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Parte frontal de uma carga 
média pronta, com o Conjugado de C-

4 instalado. 

Foto 2 – Parte de trás de uma carga 
média pronta, com o Conjugado de C-

4 instalado. 

Foto 3 – Parte lateral de uma cara 
média pronta , com o Conjugado C-4 

instalado. 

Foto 4 - Extensão bifurcada de 10ft 
de Cadarço de Nylon, tipo XXVII 

15.000LB 
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APÊNDICE A – Entrevista com Especialistas DOMPSA 

 

Pergunta Nº 1: Já existe algum trabalho em andamento sobre a transformação e utilização de paraquedas de tropa T-10B, 

descarregados, para lançamento de cargas médias? Se sim, há algum “lançamento-teste” já realizado? 

 

Pergunta Nº 2: Quanto custa, em média, um paraquedas G-12E? (mais utilizado para lançamento de cargas médias) 

 

Pergunta Nº 3: Qual é o valor gasto, em média, para realizar as adaptações num paraquedas T-10B descarregado, para 

transformá-lo num adaptado para carga média? 

 

Pergunta Nº 4: Quantos paraquedas T-10B são descarregados, em média, por ano? Existe alguma ferramenta de gestão de 

material aeroterrestre que auxilia no controle dos paraquedas a serem descarregados? 

 


