
  

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO BOMBEIRO MILITAR  

 

 

UTILIZAÇÃO DE AERÓSTATOS NO CORPO DE BOMBEIROS (CBMGO) 

 

 

PROPOSTA 

Que o CBMGO busque parceria com a empresa Airship do Brasil para 
mutua cooperação, na qual seja instalado em Aruanã durante todo o mês de 
julho, um aeróstato (balão) para divulgação simultânea da empresa e do 
CBMGO, com as respectivas logomarcas, possibilitando também a divulgação 
da Operação Férias com frases a serem definidas. 

Tal iniciativa, caso seja estabelecida, poderá estender-se para o 
Congresso Internacional de Bombeiros a ser realizado em setembro e ainda, a 
possibilidade de futuras aquisições de equipamentos e soluções desta empresa 
pelo CBMGO.  

 

A EMPRESA 

A Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos Especializados é 
especializada em desenvolver, fabricar, comercializar e operar aeronaves e 
soluções utilizando tecnologias mais leves que o ar (lighter than air - LTA). 

Localizada em São Carlos - interior de São Paulo - a ADB é uma 
empresa 100% nacional pertencente ao Grupo Bertolini. É reconhecida por 
incorporar em seus projetos o que há de mais avançado em tecnologia. Conta, 
ainda, com um escritório de relações institucionais na cidade de Brasília, DF. 

Focada no desenvolvimento de equipamentos mais leves que o ar, 
voltados para o transporte de carga, patrulhamento de infraestruturas, serviços 
de sensoriamento e monitoramento, a Airship oferece ainda serviços de apoio 
logístico, segurança, vigilância, publicidade, geofísica aérea, meteorologia e 
meio ambiente. 

PRODUTOS 

Os Produtos e Serviços disponibilizados nesta área já estão sendo 
comercializados pela Airship do Brasil. A ADB atua no desenvolvimento, 
produção e operação de plataformas LTA'S, que integrados a sensores e 
outros equipamentos, podem atuar em missões variadas desde Promoção e 
Marketing, monitoramento de área e vigilância, coleta de dados e defesa. 

Devido a natureza dos equipamentos produzidos e visando a 
manutenção da alta qualidade em nossos produtos, a ADB somente trabalha 
sob encomenda e faz entrega dos produtos em até dois meses, dependendo 
do produto: 



 
ADB-2 
Dirigível não tripulado, com 14m de comprimento, que pode ser usado para 
publicidade e propaganda, imagens aéreas, vigilância e monitoramento e como 
plataforma de sistemas de telecomunicações. O ADB-2 tem capacidade para 
até 20 kg de carga paga 

 

ADB-A-150  
Aeróstato de 150 metros cúbicos, para emprego em defesa, segurança pública, 

vigilância, telecomunicações, entre outros. 

 

AERÓSTATOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO  
É um tipo de balão cativo a ser içado sobre um ponto central da área a ser 

monitorada, capaz de carregar sensores variados como câmeras, 

transmissores, antenas de WiFi, equipamentos de telecomunicação, radares, 

etc. Há diversos tamanhos, os modelos mais simples para cargas leves 

atingem com facilidade 150m de altura de operação. A essa altitude é possível 

ter cobertura de uma grande área com boa visibilidade. O tamanho do 

aeróstato depende das necessidades do cliente, como a área a ser monitorada 

e peso dos equipamentos que o aeróstato carregará. 

 
 

 

ESFERAS  
Preenchida com gás hélio, permite ter a publicidade aplicada em seu envelope 

com película adesiva e é uma ótima opção para marketing em shoppings, feiras 

e diversos outros eventos. Pode ser usada também para carregar câmeras e 

sensores para detecção de queimadas, vigilância, entre outros, podendo ser de 

hidrogênio, uma opção de menor custo para o proprietário. Essas esferas são 

de fácil operação e proporcionam alta visibilidade pela altitude máxima que 

pode chegar. Pode ser de tamanhos diferentes, dependendo da aplicação e 

necessidade do cliente. 

 



 

BARRACAS DE CAMPANHA  
Aplicações como militar, apoio em calamidades públicas, pesquisa em campo, 

hangar temporário de equipamentos delicados (veículos, aeronaves, 

embarcações, etc.), eventos, promoções de marketing, camping, lazer e 

diversão para crianças, etc. Diversos formatos e tamanhos para as diversas 

aplicações. Podem ser fabricadas com tecidos laminados ou filmes em PVC, 

dependendo também de sua aplicação. Podem ser aplicados diversos tipos de 

publicidade também, como películas adesivas, por exemplo. 

 

 
 

  

CONTATOS 

 

Brasília 
Brasília - DF 
Fone: +55 (61) 3225-0112 
 
São Carlos 
Rua Christiano Rodrigues Machado, 10 - JD Real 
CEP: 13.567-350 
São Carlos - SP Brasil 
Fones: 
+55 (16) 2106-8602  
+55 (16) 2106-8603  
+55 (16) 3509-3500 
 
E-mail: 
contato@adb.ind.br 

  
 


