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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar contribuições para um modelo adequado
de balsas do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia - CECMA,
empregadas no transporte logístico fluvial sob responsabilidade da 12ª Região
Militar. Para que essa atividade atenda à demanda da logística de transporte no
âmbito do Comando Militar da Amazônia, é imprescindível a existência de
embarcações logísticas eficientes, flexíveis, com grande capacidade de carga e
alinhadas aos conceitos mais atualizados e modernos de logística. Para a
elaboração desse modelo, foram analisados aspectos relativos ao ambiente
operacional, aos meios empregados pelo CECMA para o cumprimento de sua
missão principal, além dos dados históricos do fluxo logístico transportado por
aquela Organização Militar nos últimos anos. A integração dessas informações com
os conceitos e normas atualmente vigentes no ramo da construção naval permitiu
atingir do objetivo proposto, uma vez que constatou-se a necessidade de
substituição das balsas atualmente disponíveis para emprego nas missões
logísticas. Foram também mensuradas as dimensões, características e requisitos
técnicos das embarcações inseridas nesse modelo. Tais conceitos, submetidos a
uma análise de cálculo de estruturas e índices de custo, possibilitaram uma
estimativa de recursos financeiros necessários para a efetivação desse projeto.

Palavras-chave: Comando Militar da Amazônia, logística, transporte fluvial, balsas.

ABSTRACT

The purpose of this research is present contributions to an appropriate type of
ferryboats of the Boating Center of the Military Command of the Amazon – CECMA,
used for logistc waterway transport under 12th Military Region responsibility. In order
to this activity achieve the demand for transportation logistics in the ambit of the
Military Command of the Amazon, it’s essential to have efficient, flexible, highcapacity logistics ferryboats with the most updating and modern concepts in logistics.
The elaboration of this type, aspects related to the operational environment, the
means used by the CECMA for the fulfilment of its mains mission, besides the
historical data of the logistic flow been transported by that Military Organization in the
last years. The integration of these informations with the concepts and norms
currently in force in the field of shipbuilding allowed to reach the proposed objective,
since it was verified that necessity of replacement the ferryboats currently available
for use in logistics missions. Were also measured the dimensions, characteristics
and technical requirements of the ferryboats in this model. These concepts,
submitted to an analysis for the calculation of the structures and cost indices,
enabled an estimative of the financial resources necessary for the realization of this
project.

Keywords: Military Command of the Amazon, logistic, river transport, ferryboats.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Amazônia Ocidental brasileira em destaque ........................................... 17
Figura 2 – Vias Interiores Economicamente Navegadas no território brasileiro ...... 18
Figura 3 – Flagrante

de embarque de suprimento no Terminal Portuário do

CECMA .................................................................................................................... 23
Figura 4 – Visão geral do Terminal Portuário do CECMA ........................................ 24
Figura 5 – Regiões Hidrográficas Amazônicas e suas administrações .................... 26
Figura 6 – Classificação

de sistemas fluviais baseada

em parâmetro de

sinuosidade e divisão ............................................................................................... 28
Figura 7 – Fenômeno das “Terras Caídas” no distrito de Calama, Porto Velho ...... 30
Figura 8 – Mapa da Hidrovia do Rio Madeira ........................................................... 31
Figura 9 – Vista aérea do rio Solimões, na reserva natural de Mamirauá ............... 32
Figura 10 – Mapa da Hidrovia do Rio Solimões ....................................................... 33
Figura 11 – Ponte sobre o rio Negro, que liga os municípios de Manaus a
Iranduba ................................................................................................................... 34
Figura 12 – Mapa da Hidrovia do Rio Negro ............................................................ 35
Figura 13 – Fluxo de suprimento da 17ª Bda Inf Sl .................................................. 39
Figura 14 – Fluxo de suprimento da 16ª Bda Inf Sl .................................................. 41
Figura 15 – Fluxo de suprimento da 2ª Bda Inf Sl .................................................... 42
Figura 16 – Exemplo de balsa de convés de borda livre ......................................... 49
Figura 17 – Exemplo de balsa com superestrutura .................................................. 51
Figura 18 – Balsa para transporte de derivados de petróleo (balsa tanque) ........... 52
Figura 19 – Comboio

graneleiro

fluvial

da

HERMASA,

composto

por

uma embarcação tipo empurrador e 16 barcaças .................................................... 62
Figura 20 – Balsa da COMARA – Manaus, com capacidade de 800 ton ................ 62
Figura 21 – Formas geométricas de comboios ........................................................ 65
Figura 22 – Balsa Parnaíba, embarcação

dotada

de

superestrutura

para

transporte de Sup Cl I ............................................................................................... 67
Figura 23 – Módulo logístico para transporte de meios a serem empregados
na Operação AmazonLog, Ago/17 ........................................................................... 71

Figura 24 – Configuração de nova frota decorrente da substituição de todas as
balsas atualmente existentes no CECMA ................................................................ 90
Figura 25 – Configuração de nova frota decorrente da substituição parcial das balsas
atualmente existentes no CECMA ............................................................................ 92
Figura 26 – Readequação de uma balsa a ser empregada como rampa flutuante
para uma instalação portuária .................................................................................. 94

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Guarnições Militares localizadas ao longo do Eixo Madeira ................. 38
Quadro 2 – Guarnições Militares localizadas ao longo do Eixo Solimões ............... 40
Quadro 3 – Guarnições Militares localizadas ao longo do Eixo Rio Negro .............. 41
Quadro 4 – Dados estatísticos dos deslocamentos logísticos pelo Eixo Madeira,
triênio 2014-2016 ...................................................................................................... 44
Quadro 5 – Dados estatísticos dos deslocamentos logísticos pelo Eixo Solimões,
triênio 2014-2016 ...................................................................................................... 45
Quadro 6 – Dados estatísticos dos deslocamentos logístico pelo Eixo Rio Negro,
triênio 2014-2016 ...................................................................................................... 46
Quadro 7 – Fundamentos da Logística Militar .......................................................... 54
Quadro 8 – Fator de integrabilidade dos comboios logísticos ................................. 65
Quadro 9 – Valores da constante de material estrutural (Ke) de embarcações do
sistema Tietê-Paraná ............................................................................................... 68
Quadro 10 – Operacionalização das variáveis independentes ................................ 75
Quadro 11 – Operacionalização da variável dependente ........................................ 75

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Carga transportada, em toneladas, por eixo logístico de suprimento ... 82
Gráfico 2 – Quantidade de viagens logísticas por eixo logístico de suprimento ...... 83
Gráfico 3 – Carga transportada por classe de suprimento, ano 2014 ...................... 84
Gráfico 4 – Carga transportada por classe de suprimento, ano 2015 ...................... 84
Gráfico 5 – Carga transportada por classe de suprimento, ano 2016 ...................... 85
Gráfico 6 – Capacidade de carga das balsas do CECMA, em toneladas ................ 86
Gráfico 7 – Área do convés principal das balsas do CECMA .................................. 87
Gráfico 8 – Volume das superestruturas das balsas do CECMA ............................. 88

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Dados das balsas de convés de borda livre existentes no CECMA ...... 49
Tabela 2 – Dados das balsas com superestrutura existentes no CECMA ............... 50
Tabela 3 – Dados a balsa para transporte de derivados de petróleo do CECMA ... 51
Tabela 4 – Peso

estrutural

(deslocamento leve

aproximado)

das

balsas

propostas para o CECMA ......................................................................................... 69
Tabela 5 – Volume e arqueação bruta das balsas propostas para o CECMA ......... 70
Tabela 6 – Delimitação da amostra – viagens logísticas analisadas ....................... 77
Tabela 7 – Estimativa de custos para aquisição de novas balsas ........................... 89
Tabela 8 – Dados relativos à nova frota de balsas (proposta 1) do CECMA ........... 91
Tabela 9 – Dados relativos à nova frota de balsas (proposta 2) do CECMA ........... 92

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

AB

Arqueação Bruta

AG

Agência

AHIMOC

Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental

AHIMOR

Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental

ANA

Agência Nacional das Águas

ANTAQ

Agência Nacional de Transportes Aquáticos

Ba Ap Log Ex

Base de Apoio Logístico do Exército

CECMA

Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia

CCOL

Centro de Controle de Operações Logísticas

Cl

Classe

COLOG

Comando Logístico

COT

Centro de Operações de Transporte

CPRM

Centro de Pesquisas de Recursos Minerais

CMA

Comando Militar da Amazônia

COMARA

Comissão de Aeroportos da Região Amazônica

CONDOP

Condicionantes Operacionais

CP

Capitania dos Portos

CREA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

DL

Delegacia

DGP

Departamento Geral de Pessoal

ECT

Estabelecimento Central de Transporte

END

Estratégia Nacional de Defesa

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IR

Instruções Reguladoras

MEM

Material de Emprego Militar

NORMAN

Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas
na Navegação Interior

NOTLOG

Normas para Transporte Logístico de Superfície

OM

Organização Militar

PEF

Pelotão Especial de Fronteira

PGT

Plano Geral de Transporte

RTLI

Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais

ROB

Requisitos Operacionais Básicos

Sup

Suprimento

VEN

Vias interiores economicamente navegadas

12ª RM

12ª Região Militar

16ª Ba Log

16ª Base Logística

16ª Bda Inf Sl

16ª Brigada de Infantaria de Selva

17ª Bda Inf Sl

17ª Brigada de Infantaria de Selva

2ª Bda Inf Sl

2ª Brigada de Infantaria de Selva

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO .................................................................................... 17

1.1

PROBLEMA ........................................................................................ 19

1.2

OBJETIVO ......................................................................................... 20

1.3

QUESTÕES DE ESTUDO .................................................................. 21

1.4

JUSTIFICATIVA .................................................................................. 22

2

REVISÃO DE LITERATURA .............................................................. 25

2.1

ASPECTOS HIDROGRÁFICOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL .......... 25

2.1.1

Rio Madeira ........................................................................................ 29

2.1.2

Rio Solimões ..................................................................................... 31

2.1.3

Rio Negro ........................................................................................... 33

2.2

ESTRUTURA LOGÍSTICA NO CMA ................................................... 36

2.2.1

Eixo Madeira ...................................................................................... 38

2.2.2

Eixo Solimões .................................................................................... 40

2.2.3

Eixo Rio Negro .................................................................................. 41

2.3

SÉRIE HISTÓRICA DO TRANSPORTE DE SUPRIMENTOS
REALIZADO PELO CECMA ............................................................... 43

2.3.1

Série histórica do transporte de suprimentos no triênio 20142016 pelo Eixo Madeira .................................................................... 44

2.3.2

Série histórica do transporte de suprimentos no triênio 20142016 pelo

2.3.3

Eixo Solimões .............................................................. 44

Série histórica do transporte de suprimentos no biênio 20142016 pelo

Eixo Rio Negro ............................................................. 45

2.4

EMBARCAÇÕES (BALSAS) EXISTENTES NO CECMA ................... 46

2.4.1

Balsas de convés de borda livre ..................................................... 48

2.4.2

Balsas com superestrutura .............................................................. 50

2.4.3

Balsa para transporte de derivados de petróleo (balsa tanque)... 51

2.5

NORMAS E LEGISLAÇÕES ATINENTES À LOGÍSTICA MILITAR

TERESTRE ......................................................................................... 52
2.5.1

Fundamentos da Logística Militar ................................................... 53

2.5.2

Função Logística Transporte ........................................................... 55

2.5.3

Ações e estratégias mais recentes voltadas para a logística
na Amazônia Ocidental ..................................................................... 55

2.6

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS NECESSÁRIOS ÀS
BALSAS DO CECMA .......................................................................... 57

2.6.1

Condicionantes

Operacionais

(CONDOP)

e

Requisitos

Técnicos, Logísticos e Industriais (RTLI) necessários para as
embarcações tipo balsa do CECMA ............................................... 59
2.6.2

Dimensões adequadas para as embarcações tipo balsa
empregadas pelo CECMA ................................................................ 61

2.6.3

Formas e dimensões adequadas para as embarcações tipo
balsa empregadas pelo CECMA ...................................................... 63

2.6.3.1

Forma e geometria .............................................................................. 64

2.6.3.2

Dimensões .......................................................................................... 66

2.6.3.3

Deslocamento leve .............................................................................. 68

2.6.3.4

Arranjo geral, volume total e arqueação bruta (AB) ............................ 69

2.6.4

Estimativa de custos para a aquisição de balsas .......................... 70

3

METODOLOGIA DA PESQUISA ....................................................... 73

3.1

OBJETO FORMAL DE ESTUDO ........................................................ 73

3.1.1

Definição conceitual das variáveis .................................................. 74

3.1.2

Definição operacional das variáveis ............................................... 74

3.1.3

Alcances e limites ............................................................................. 76

3.2

AMOSTRA .......................................................................................... 76

3.3

DELINEAMENTO DA PESQUISA ...................................................... 77

3.3.1

Procedimentos para a revisão de literatura ................................... 79

3.3.1.1

Fontes de busca .................................................................................. 79

3.3.1.2

Estratégia de busca para a base de dados eletrônicos ...................... 79

3.3.1.3

Critérios de inclusão ............................................................................ 80

3.3.1.4

Critérios de exclusão ........................................................................... 80

3.3.2

Procedimentos metodológicos ........................................................ 80

3.3.3

Instrumentos ..................................................................................... 80

3.3.4

Análise dos dados ............................................................................ 80

4

RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................... 82

4.1

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE DE CARGAS NAS
VIAGENS LOGÍSTICAS FLUVIAIS ..................................................... 82

4.2

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DAS BALSAS ATUALMENTE
EXISTENTES NO CECMA ................................................................ 85

4.3

CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE NOVAS BALSAS ........................... 88

4.4

PROPOSTA PARA SUBSTITUIÇÃO TOTAL DAS BALSAS DO
CECMA (CONDIÇÕES IDEAIS) ......................................................... 89

4.5

PROPOSTA PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DAS BALSAS DO
CECMA (CONDIÇÕES MÍNIMAS) ...................................................... 91

5

CONCLUSÃO ..................................................................................... 95
REFERÊNCIAS .................................................................................. 99
APÊNDICE A – HISTÓRICO DE CARGA TRANSPORTADA – EIXO
MADEIRA ......................................................................................... 101
APÊNDICE B – HISTÓRICO DE CARGA TRANSPORTADA – EIXO
SOLIMÕES ....................................................................................... 104
APÊNDICE C – HISTÓRICO DE CARGA TRANSPORTADA – EIXO
RIO NEGRO ..................................................................................... 107
APÊNDICE D – ARRANJO GERAL DE BALSAS PROPOSTAS
PARA O CECMA .............................................................................. 110
ANEXO I – NORMAN-02/DPC (extrato) .......................................... 111

17

1 INTRODUÇÃO

A Amazônia Ocidental Brasileira, conforme Decreto-Lei nº 291, de 28 de
fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei nº 356, de 15 de agosto de 1967, e
conforme classificação estabelecida pela Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM, é constituída pela região abrangida pelos estados do Acre,
Amazonas, Rondônia e Roraima.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), sua área total é de 2,18 milhões de km 2, com 151
municípios e uma população estimada em 7,12 milhões de habitantes (2016),
proporcionando uma baixa ocupação populacional nessa longíqua porção do
território brasileiro (densidade demográfica1 de 3,3 hab / km2; média nacional – 24,9
hab / km2).

Figura 1 – Amazônia Ocidental brasileira em destaque
Fonte: https://commons.wikimedia.org

Consonante a essa reduzida ocupação populacional, há uma deficiente e
escassa rede de infraestrutura de transportes terrestres, com a quase inexistência
de ferrovias e uma rede rodoviária bastante precária em que, segundo dados do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no ano de 2009, os quatro
estados da Amazônia Ocidental possuíam uma malha rodoviária total de 36.385 km
1

A densidade demográfica é estabelecida pelo quociente entre a população total e a área por ela ocupada.
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(menos de 15% pavimentadas), proporcionando uma densidade rodoviária 2 de 1,66
km de rodovia para cada 100 km2 (média nacional – 18,57 km de rodovia para cada
100 km2).
Tal deficiência na malha terrestre é compensada, em parte, pela extensa rede
fluvial de rios navegáveis existentes na região. Segundo dados da Agência Nacional
de Transportes Aquáticos (ANTAQ), no ano de 2013, havia 17.651 km de vias
interiores economicamente navegadas (VEN) em toda a bacia amazônica, com sua
maior parte abrangendo os estados da Amazônia Ocidental.

Figura 2 – Vias Interiores Economicamente Navegadas no território brasileiro.
Fonte: ANTAQ.

Essas condições trazem consequências decisivas para todas as “Expressões
do Poder Nacional”3 naquela região, moldando toda a organização do seu espaço
geográfico.

2

A densidade rodoviária é estabelecida pelo quociente entre a extensão total de rodovias e a área de
abrangência destas.
3
A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) estabelece, em seu manual de geopolítica, 5
(cinco) Expressões do Poder Nacional assim representadas: Política, Econômica, Psicossocial, Militar e
Científico-Tecnológica.
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1.1 PROBLEMA

As operações militares, desde os primórdios da civilização humana, sempre
contaram com a presença, em maior ou menor grau, da atividade logística; esta,
porém, passou a ser sistematizada somente a partir do século XVII, quando o Rei
Gustavo Adolfo, da Suécia, reestruturou seu Exército, com a criação de comboios de
suprimento e manutenção para o apoio logístico; mais tarde, já no século XIX, o
grande estrategista militar Antoine Henri Jomini criou a concepção da logística como
ciência de guerra.
Atualmente, a Logística é tida, pela Doutrina Militar Terrestre, como uma
Função de Combate4, desempenhando papel fundamental nas operações militares,
cujos princípios a serem observados englobam, além da integração5, os seguintes
preceitos (MANUAL DE CAMPANHA EB-MC-10.204 - LOGÍSTICA):
- Antecipação – consiste em antever as demandas de apoio e iniciar o processo de
planejamento de médio e longo prazo do suporte logístico que melhor atenda às
operações;
- Resiliência – capacidade de a cadeia logística adaptar-se e/ou resistir a
interferências externas oriundas do aumento da complexidade das demandas, da
extensão das distâncias físicas e dos riscos de interrupção dos fluxos logísticos sem
comprometer a sua efetividade de apoio;
- Responsividade – consiste na pronta resposta às alterações e/ou variações da
demanda, mantendo a capacidade do apoio logístico;
- Visibilidade Logística – consiste em dispor-se, em tempo real e de acordo com o
escalão considerado, de toda a informação logística referente às capacidades e às
necessidades de apoio para subsidiar o processo decisório em tempo oportuno.
A Logística Militar, que pela própria definição do Estado-Maior do Exército,
engloba o conjunto de atividades relativas à previsão e à provisão dos recursos e
dos serviços necessários à execução das missões das Forças Armadas, tem se
mostrado um componente de importância crescente na atividade militar, uma vez
4

Conforme o Manual de Campanha EB-MC-10.204 – LOGÍSTICA, a Função de Combate Logística integra o
conjunto de atividades, as tarefas e os sistemas inter-relacionados para prover apoio e serviços, de modo a
assegurar a liberdade de ação e proporcionar amplitude de alcance e de duração às operações. Engloba as
áreas funcionais de apoio de material, apoio ao pessoal e apoio à saúde.
5
De acordo com o Manual de Campanha MD42-M-02 – Doutrina de Logística Militar, a Integração Logística é a
capacidade de organizações logísticas operarem conjunta e temporariamente, de acordo com a nova estrutura
de comando de constituição variável, em proveito de uma missão, e que possa gerar efeitos sinérgicos.
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que seu correto emprego, assim como a estratégia, constitui-se em fator decisivo
para a obtenção de vantajoso poder de combate.
No caso específico do Comando Militar da Amazônia - CMA, que coincide
exatamente com a composição dos estados da federação que fazem parte da
Amazônia Ocidental, a execução de uma logística eficaz e efetiva é fator decisivo
para a presença e a atuação das Forças Armadas, estas vitais para resguardar a
soberania nacional. A inexistência do modal ferroviário e a escassez de rodovias,
aliadas ao reduzido número de cidades (consequência da baixa densidade
demográfica da região) tornam imperioso o largo emprego do modal fluvial, este
muito bem servido por uma imensa rede de rios navegáveis, que se constituem nos
verdadeiros corredores logísticos para aquela porção do território brasileiro.
Com base na assertiva anterior, fica claro que o eficiente e correto emprego
de embarcações logísticas, estas adequadas às características fisiográficas da
Amazônia, são fatores críticos de sucesso para a obtenção e manutenção desse
grau de operacionalidade desejada, corroborando ao apresentado pelo Manual de
Campanha EB-MC-10.204 – LOGÍSTICA, já em seu prefácio:
A dinâmica do espaço de batalha exige a constante avaliação das
capacidades necessárias para que a Força Terrestre possa atuar nas
Operações no Amplo Espectro. Tal consideração traz implícito o desafio de
conceber uma logística que seja capaz de ajustar-se à multiplicidade de
situações de emprego, com suas nuances e especificidades.
Essa
“logística na medida certa” deve ser capaz de prever e prover o apoio em
materiais e serviços necessários para assegurar a essa força liberdade de
ação, amplitude do alcance operativo e capacidade de durar na ação
(ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, 2014).

Da análise das ideias até aqui expostas, fica lançada a seguinte questão: As
embarcações logísticas tipo balsa atualmente empregadas pelo Centro de
Embarcações do Comando Militar da Amazônia – CECMA atendem de forma
adequada e eficiente às demandas de transporte fluvial a cargo daquela unidade
logística?

1.2 OBJETIVO

O presente estudo visa propor, por meio de uma integração de fatores
geográficos, organizacionais, técnicos e legais, as condicionantes operacionais e
doutrinárias quanto ao emprego de embarcações logísticas tipo balsa pelo CECMA,
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nas atividades de transporte logístico fluvial em prol das organizações militares
situadas na Amazônia Ocidental, com a finalidade de obter subsídios para propor
características que auxiliem na elaboração de Condicionantes Doutrinárias e
Operacionais, Requisitos Operacionais Básicos e Requisitos Técnicos, Logísticos e
Industriais para aquisição ou readequação do referido material.
A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, formularam-se
objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio descritivo
apresentado neste estudo:
a. Discorrer os aspectos fisiográficos da Amazônia Ocidental, com ênfase na
sua hidrografia e a conseqüente influência para a atividade de navegação.
b. Apresentar a estrutura da logística no CMA, com ênfase para a Função
Logística Transporte, conforme a distribuição e localização das Organizações
Militares do Comando Militar da Amazônia, supridas pelas viagens logísticas fluviais
a cargo da 12ª Região Militar – 12ª RM.
c. Levantar o histórico das demandas de transporte de suprimentos e
materiais pelo modal fluvial, que ficaram sob coordenação do Escalão Logístico - 12ª
RM.
d. Expor as características das balsas que atualmente fazem parte da frota de
embarcações do CECMA e que compõem os módulos logísticos empregados para
as viagens logísticas fluviais a cargo daquela OM.
e. Analisar os aspectos doutrinários, normas e legislações atinentes à
atividade logística da Força Terrestre.
f. Apresentar as características adequadas e os requisitos necessários das
balsas a serem empregadas nas viagens logísticas a cargo do CECMA.
g. Propor a aquisição e/ou readequação das balsas empregadas pelo
CECMA, inclusive com a estimativa dos custos para tal ação, levando-se em
consideração o atendimento ao preceito da “Logística na Medida Certa”,
concernente à realidade da Força Terrestre na Amazônia Ocidental.

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

Visando atender aos Objetivos Específicos, algumas questões de estudo
podem ser formuladas para tal propósito:
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a. Como se caracterizam os rios da Amazônia Ocidental e quais as
consequências para o transporte fluvial?
b. Como é planejada e desencadeada a logística de transporte para as
Organizações Militares do Exército Brasileiro no CMA?
c. Qual é a demanda na Logística de Transporte Fluvial do Exército Brasileiro
no CMA, particularmente no transporte realizado pelo CECMA?
d. Quais são os meios disponíveis pelo CECMA para o transporte logístico
fluvial no CMA?
e. Como devem ser as balsas do CECMA, levando-se em consideração os
requisitos técnicos, as normas a serem atendidas e os custos para a aquisição do
referido material?

1.4 JUSTIFICATIVA

A logística no Comando Militar da Amazônia está alicerçada, em sua maior
parte, pelo transporte fluvial, uma vez que a abundância de rios se constitui num
contraponto frente à escassez de rodovias e à inexistência da malha ferroviária,
conforme consta no Diagnóstico Logístico do Comando Militar da Amazônia6:
A rica capilaridade fluvial e a rarefeita rede de estradas da Amazônia
Ocidental destaca o CECMA como uma das mais importantes unidades de
Apoio Logístico da 12ª RM. Isso se deve à quase total dependência que a
logística na região tem em relação ao modal aquaviário (COMANDO DA 12ª
REGIÃO MILITAR, 2015, p 17).

Apesar disso, a região em questão não dispõe de infraestrutura adequada e
ideal para a operação pelo modal hidroviário.

A título de exemplo, em toda a

Amazônia Ocidental, apenas cinco guarnições (Manaus, Coari, Itacoatiara e
Tabatinga, todas no Amazonas e Porto Velho, no estado de Rondônia) possuem
Terminais Portuários Autorizados7 pela ANTAQ (2015), evidenciando o quão

6

O Diagnóstico Logístico do Comando Militar da Amazônia é um documento elaborado em 2015 com a
finalidade de ambientar o Estado-Maior do Exército com a situação atual da estrutura logística da Amazônia
Ocidental, apresentando o fluxo logístico da 12ª Região Militar, assim como o de cada Grande Unidade do
Comando Militar da Amazônia. Sua elaboração contou com a participação de um Grupo de Trabalho
encabeçado pelo Comandante Militar da Amazônia e os Comandantes da 12ª RM e respectivas Organizações
Militares Diretamente Subordinadas (OMDS), o Comandante do 2º Grupamento de Engenharia, os
Comandantes da Brigadas apoiadas pela 12ª RM, entre outros.
7
No caso do terminal portuário do CECMA, este se encontra inserido no grupo em questão, sendo classificado,
segundo a própria ANTAQ, como uma Instalação Portuária sob Registro (IPR). Apesar disso, sua estrutura é
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precária é a estrutura portuária na área de abrangência do Comando Militar da
Amazônia.
No caso da Logística Militar, essa condição traz grandes impactos para as
atividades logísticas a cargo da 12ª RM. A preparação e a execução das viagens
logísticas fluviais são, geralmente, realizadas com uma imensa gama de improvisos,
pela imperiosa necessidade de adequação às condições geográficas e à precária
infraestrutura disponível na região. Além disso, os meios disponíveis não são, em
sua maioria, os mais eficientes e adequados para o transporte dos materiais e
suprimentos demandados. Ressalta-se ainda o emprego de embarcações velhas e
com tempo de vida útil já ultrapassado, dotadas de limitada capacidade de carga e
de difícil manutenção, impactando no alto custo operacional das mesmas.

Figura 3 – Flagrante de embarque de suprimentos no Terminal Portuário do CECMA, com o emprego
de militares desempenhando a função de estivadores.
Fonte: o próprio autor.

A readequação e/ou aquisição de balsas novas, mais condizentes Logística
Militar do ambiente operacional amazônico, de maior eficiência hidrodinâmica8 e com
adequada capacidade de carga, segundo requisitos e normas técnicas em vigor,
extremamente deficiente e ineficaz, com a total dependência de estivadores para o embarque e desembarque
das cargas transportadas.
8
Na hidrodinâmica, estuda-se o movimento macroscópico dos fluidos e a sua interação.
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dariam condições para que a Logística Militar na Amazônia Ocidental atingisse um
maior grau de eficiência, proporcionando não somente a manutenção, mas também
a um aumento da capacidade operacional das tropas que lá se encontram.
Para tanto, é mister um estudo pormenorizado de todos esses fatores, a fim
de que sejam levantados parâmetros necessários para os subsídios na elaboração
de Condicionantes Operacionais e Doutrinárias, o Requisitos Operacionais Básicos
e os Requisitos Técnicos Logísticos e Industriais para as embarcações objeto desse
estudo.
Cabe por fim mencionar a entrada em vigor da Portaria n° 019, do Estado
Maior do Exército, de 27 de janeiro de 2016 – Diretriz para otimizar a Logística no
Comando Militar da Amazônia, no Comando Militar do Norte e no Comando Militar
do Oeste (EB20-D-03.001), vindo a estabelecer ações de caráter administrativo,
logístico, doutrinário e operativo relativas à otimização da logística no âmbito desses
Comandos Militares de Área. Dentre todas as ações previstas, este documento
contempla a melhoria da infraestrutura portuária e a modernização na frota de
embarcações do CECMA, indo ao encontro do proposto pela presente pesquisa.

Figura 4 – Visão geral do Terminal Portuário do CECMA.
Fonte: o próprio autor.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

O presente trabalho fundamenta-se em fontes literárias, documentos e
relatórios oficiais, trabalhos acadêmicos sobre o tema e experiências profissionais
na atividade de navegação.
Com base em tais premissas, o autor busca apresentar um panorama geral
da hidrografia da Amazônia Ocidental, as peculiaridades da atividade logística na
região, os principais eixos de suprimento com as respectivas unidades militares
atendidas e posteriormente foram particularizados os estudos atinentes ao CECMA,
com assuntos voltados para os deslocamentos logísticos e os meios fluviais
existentes.

2.1 ASPECTOS HIDROGRÁFICOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

A Amazônia Brasileira possui uma área que corresponde a mais da metade
do território nacional, sendo amplamente abrangida pela Bacia Hidrográfica do Rio
Amazonas. Esta, por sua vez, possuía, de acordo com dados disponibilizados pela
Agência Nacional de Transportes Aquáticos – ANTAQ, em 2013, mais de 17 mil
quilômetros de vias interiores economicamente navegadas, correspondendo a mais
de 80% das vias fluviais com essa classificação no âmbito do território brasileiro.
Além da importante Bacia Hidrográfica, o bioma amazônico abriga a maior
floresta tropical existente, o maior banco genético do planeta e um grande
patrimônio mineral ainda a ser mensurado.

Sua importância para o planeta é

inestimável uma vez que, segundo o IBGE (2003), atua como um grande sorvedouro
de carbono, contribuindo para o equilíbrio climático global.
O CMA, que atualmente corresponde aos estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima, é o mais abrangido por tais vias, sendo estas de importância
vital para a toda a logística de transporte da área em questão.
Conforme a Agência Nacional das Águas (ANA), a região Hidrográfica
Amazônica

é

caracterizada

disponibilidade hídrica.

por

extensa

rede

hidrográfica,

com

grande

Os rios apresentam regimes variados e fortemente

influenciados pelo clima, cujo volume de chuva, segundo o Instituto Nacional de
Meteorologia - INMET, pode variar entre 2.300 e 3.000mm anuais.

Devido à
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sazonalidade da precipitação, os grandes rios da região apresentam pulsos de
inundação, com ciclos de cheia e vazante.
Ainda quanto à Região Hidrográfica Amazônica, esta é formada por uma
vasta malha de rios perenes e corpos d´água, sendo dois os órgãos responsáveis
por sua gerência: a Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental (AHIMOC) 9
e a Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental (AHIMOR)10. Segundo a
AHIMOC (2002), as responsabilidades das Administrações abrangem a execução, o
acompanhamento e a fiscalização de estudos, de obras e serviços de vias navegáveis
interiores e portos fluviais e lacustres.

Figura 5 – Regiões Hidrográficas Amazônicas e suas administrações.
Fonte: Lab Trans / UFSC, extraído do Relatório Técnico Bacia Amazônica (ANTAQ – 2013).

A divisão entre as administrações segue praticamente os limites estaduais,
com a AHIMOC responsável pelas hidrovais dos estados do Acre, Amazonas,
Rondônia, Roraima e noroeste de Mato Grosso (correspondendo praticamente à

9

Os rios de maior relevância administrados pela AHIMOC são os Rios Negro, Solimões, Madeira, Branco e
Amazonas (trecho no estado do Amazonas); destes, os três primeiros fazem parte das rotas regulares de
navegação realizados pelo CECMA e que serão objeto de estudo na presente pesquisa.
10
No caso da AHIMOR, os rios de maior relevância são o Amazonas (trecho no estado o Pará), Trombetas, Jari,
Tapajós e Teles Pires; estes rios, em sua maior parte, estão localizados no Comando Militar do Norte e não
fazem parte das rotas regulares de navegação do CECMA, motivos pelos quais não serão objeto de estudo
deste trabalho.
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área de abrangência do Comando Militar da Amazônia), e AHIMOR responsável
pela administração das hidrovias dos estados do Pará, Amapá e norte de Mato
Grosso
Apesar da grande malha de rios existentes na Bacia Amazônica, em especial
na Amazônia Ocidental, estes carecem da realização de serviços e atividades de
manutenção, para fins de melhoria das condições de navegabilidade e aumento da
capacidade de transporte alinhando-se, dessa maneira, com o entendimento do
Ministério dos Transportes, em seu estudo sobre conceitos de dragagem hidroviária:
... os rios nem sempre oferecem condições favoráveis para a navegação. A
existência de obstáculos como bancos de areia, por exemplo, é uma
barreira natural ao pleno desenvolvimento da navegação, obrigando a
execução de serviços permanentes de manutenção.
Quando são
executados serviços ou atividades de manutenção, para melhorar ou manter
suas condições de navegabilidade e aumentar sua capacidade de
transporte, adota-se a denominação de Hidrovia Interior (MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, 2011).

Um exemplo notável sobre essa questão é no caso o Rio Negro, que é um
dos principais afluentes da Bacia Amazônica (a confluência deste com o Rio
Solimões é que forma o Rio Amazonas) e não é enquadrado pela ANTAQ como uma
hidrovia, mas sim como uma Via Interior Economicamente Navegável, conforme já
mencionado na parte introdutória da presente pesquisa11.
Tal entendimento é reforçado pelo fato de que a própria ANTAQ, em seu
Anuário Estatístico de Transporte12, desconsidera o fluxo de transporte aquaviário do
trecho do Rio Negro.
Além disso, a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil não
possui, em seu catálogo de cartas e publicações, um Atlas Hidroviário do Rio Negro,
mas somente um croqui do trecho compreendido de sua foz até a localidade de
Santa Isabel do Rio Negro.
O sistema fluvial da Região Hidrográfica da Amazônia pode ser classificado,
segundo Bertani (2015)13, como um sistema de predomínio meandrante14, em que

11

No contexto da estrutura aquaviária brasileira, o próprio DNIT também não considera o Rio Negro como uma
hidrovia. Sobre essa questão, consultar no site <www.dnit.gov.br/modais-2/aquaviario.
12
O documento mais atualizado é o Anuário de Indicadores de Tonelada Útil (t) e Tonelada por kilômetro de
Carga Útil (TKU) no transporte de cargas na navegação interior e na cabotagem, referentes ao ano de 2014 e
publicado em agosto de 2015.
13
Sensoriamento Remoto e caracterização morfológica no Baixo Rio Solimões, com análise de suas rias fluviais
– Tese de Doutorado - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2015.
Disponível em
<http://urlib.net/8JMKD3MGP3W34P/3L46AM8>
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se tem a presença muito comum de planícies de inundação, que podem conter um
complexo de vários subambientes deposicionais que incluem a bacia de inundação,
lagos, meandros abandonados, canais e leques de transbordamento.

Já conforme

Ferreira e Saraiva15, a Bacia Amazônica possui um padrão geral caracterizado por
um sistema fluvial formado por todos os estilos de canal (meandrante, entrelaçado,
retilíneo e anastomasado). Independente do ponto de vista para o estabelecimento
da classificação do sistema fluvial, o fato mais relevante desse aspecto é que a
dinâmica fluvial da Bacia Amazônica está em constante processo de alterações
geomorfógicas, como a erosão de margens fluviais e transporte de sedimentos,
ocasionando o surgimento / desaparecimento de bancos de areia ou até mesmo
ilhas, trazendo sérias consequências para a atividade de navegação fluvial 16.

Figura 6 – Classificação de sistemas fluviais baseada em parâmetro de sinuosidade e divisão
Fonte: BERTANI, 2015, apud RUST, 1978.

Apresentar-se-ão, a seguir, as características principais de cada um dos rios
que correspondem aos eixos de suprimento para o transporte logístico fluvial do
CECMA.
14

Tal classificação foi estabelecida utilizando os critérios de grau de divisão e grau de sinuosidade dos canais
principais.
15
FERREIRA, Amaro Luiz; SARAIVA, Weslley Jefferson Silva. Estudo da evolução dinâmica fluvial dos rios do
Amazonas com base em imagens de RADAR e satélite nos últimos 30 anos, balanço entre área e erosão de
deposição e possíveis consequências para a ocupação humana. Simpósio Brasileiro de Sensoriamento
Remoto. Natal, 2009.
16
O estudo das alterações geomorfológicas da Bacia do Amazonas é muito bem explorado tecnicamente nos
trabalhos de BERTANI, FERREIRA e SOUSA. Além disso, os atlas hidroviários disponíveis no CECMA possuem
diversos apontamentos e observações dos militares que executaram as viagens logísticas por aquela
Organização Militar nos últimos anos.
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2.1.1 Rio Madeira
A bacia do Rio Madeira cobre uma área de mais de 1,37 milhões de km 2,
correspondendo a 23% da totalidade da Bacia Amazônica, distribuída pelos
territórios da Bolívia, Brasil e Peru tratando-se, nesse caso, de uma bacia
transfronteiriça17. Conforme dados do Centro de Pesquisas de Recursos Minerais
(CPRM), a hidrovia, que possui extensão superior a mil quilômetros, compreende o
trecho desde a foz do rio principal no Rio Amazonas até a cidade de Porto Velho, no
estado de Rondônia. Ao longo dessa distância, apresenta um desnível de 19 m
(declividade média de 1,7 cm/km) e largura média de 1 km, atingindo 2 km em
alguns trechos18. O traçado do Rio Madeira, no trecho que compreende a hidrovia, é
de um rio retilíneo a sinuoso, com direção geral SW – NE, encaixado dentro da falha
regional denominada Madre Dios – Itacoatiara.
Segundo Sousa e Araújo19, ao longo do Rio Madeira há a existência de
expressivos depósitos de sedimentos inconsolidados sub-recentes, formando ilhas
ou margeando o seu leito, e que são afetados diretamente pela dinâmica do rio na
busca de seu perfil de equilíbrio. Tais depósitos, perfeitamente identificáveis em
imagens de radar e satélite, são facilmente instabilizados pelos movimentos gerados
por atividades tectônicas, provocando transformações decisivas no desenho das
margens e gerando o fenômeno de terras caídas, que alcança dimensões
catastróficas em algumas localidades, como ocorre na cidade de Humaitá-AM.
Outra prova desse fenômeno são que as feições morfológicas de alguns trechos do
rio

são

intensamente

transformadas

com

o

passar

dos

anos,

como

o

desaparecimento de ilhas quilométricas, o preenchimento de canais, assim como
avanços do seu curso em direção às margens, provocando a erosão de dezenas e
centenas de metros, além do assoreamento do seu leito.
De uma maneira geral, o Rio Madeira, no trecho de Porto Velho até a sua foz
no Rio Amazonas, atende às características recomendadas à navegação, tais como:
profundidade das águas, velocidade da correnteza, largura mínima e traçado
17

SOUSA, R. S.; ARAUJO, L. M. N. de. Análise geoambiental preliminar da hidrovia do rio Madeira, Amazônia,
Brasil. CPRM, 2000.
18
Pelo Atlas da Hidrovia Madeira-Amazonas, é possível observar que o canal principal do rio possui uma largura
que pode variar de 300 m (durante o período de estiagem) até mais de 3000 m, e sua profundidade pode
variar de 2m a mais de 40 metros; além disso, é possível verificar a formação de grandes bancos de areia
durante a estação seca, muitas vezes abrangendo a maior parte do canal principal do rio.
19
SOUSA; DE ARAUJO, loc. cit.

30

favorável; entretanto, algumas dessas características não são permanentes em toda
sua extensão.

Figura 7 – Fenômeno das “Terras Caídas” no distrito de Calama, em Porto Velho.
Fonte: site de notícias amazoniadagente.com.br

Conforme consta no Atlas da Hidrovia Madeira Amazonas, da Diretoria de
Hidrografia e Navegação, a hidrovia do Rio Madeira, desde a sua foz até a cidade de
Porto Velho, possui uma extensão de 1.076 km.

Para a navegação, é exigida

grande atenção, devido à sua forte correnteza, numerosos redemoinhos e grande
número de pedras nas proximidades dos canais.
Outra peculiaridade do rio Madeira é que, durante o período de janeiro a
agosto, grande quantidade de troncos de árvores e vegetação descem o rio com
tendência a se concentrarem nas partes mais profundas do canal, onde a correnteza
é mais forte.
A hidrovia do Madeira se destaca pelo crescente volume de grãos
transportados, principalmente pela soja produzida no estado de Mato Grosso, que é
escoada até o porto de Itacoatiara – AM. Dados do anuário estatístico de transporte
da ANTAQ revelam o volume de superior a 4,7 milhões de toneladas de carga
transportada pela hidrovia durante o ano de 2014.
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Figura 8 – Mapa da hidrovia do Rio Madeira.
Fonte: Agência Nacional das Águas.

Quanto ao regime do nível do Rio Madeira, é possível observar, pelos dados
hidrológicos disponibilizados pela CPRM20, a predominância das cheias no período
compreendido entre os meses de março a maio e a predominância das vazantes no
período compreendido entre os meses de agosto a outubro.

Dependendo da

intensidade da estiagem, o Rio Madeira pode apresentar restrições para a
navegação, como ocorrido no ano de 2016, vindo a comprometer, de forma
significativa, fluxo de transporte daquela hidrovia.

2.2.2 Rio Solimões

O Rio Solimões é o principal rio da Bacia do alto Rio Amazonas, com uma
área de drenagem superior a 2,2 milhões de km 2. Com direção geral no sentido W –
E, origina-se na região andina e seu nome refere-se ao trecho a jusante da foz do
Rio Negro, na altura do município de Manaus-AM até o território peruano, onde
estão localizadas suas cabeceiras, sendo as sub-bacias do rios Marañon e Ucayali
as mais importantes (BERTANI, 2015).
20

A Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais publica, periodicamente, boletins de monitoramento
hidrológico das principais bacias hidrográficas do país. Neles, constam os registros das estações de
monitoramento dos rios com as respectivas cotagramas, dados climatológicos e alertas de eventos extremos.
O
acesso
a
tais
informações
é
pelo
próprio
site
da
CPRM,
pelo
link:
<www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php#.
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Segundo consta no Atlas da Hidrovia do Rio Solimões, a extensão total da
hidrovia, que liga as cidades de Manaus e Tabatinga, ambas no estado do
Amazonas, é de 1.605 km. Pelas suas características geomorfológicas, está sujeito
a profundas modificações na forma dos canais fluviais, com o surgimento e
deslocamento de bancos, ilhas e erosão de margens, motivos de cautela constante
por parte dos navegantes21. Além disso, durante o período de dezembro a agosto,
grande quantidade de troncos desce o rio, com tendência a se concentrar nas partes
de maior correnteza.
A hidrovia é bastante utilizada para a movimentação de petróleo e seus
derivados, provenientes do Campo de Urucu.

O rio Solimões, assim como o

Amazonas, possui excelente navegabilidade de sua foz até a cidade de Coari (ANA,
2005).

Figura 9 – Vista aérea do rio Solimões, na reserva natural de Mamirauá.
Fonte: portal g1.globo.com

Em se considerando o sistema Solimões-Amazonas, o rio desce de 65
metros de altitude, em Benjamin Constant – AM até o oceano, numa distância de
mais de 3.000 km apresentando, desta forma, um gradiente médio de 2 cm/km
(ANTAQ, 2008).
De uma forma geral, o Rio Solimões não possui balizamento, somente
sinalização náutica (farolete) nas proximidades do município de Manacapuru, no
21

Ainda conforme consta no Atlas da Hidrovia do rio Solimões, a largura média do canal principal varia de
400m (região da Amaturá) a 5.000m e a sua profundidade média pode variar de 2m (nos períodos de maior
estiagem) a mais de 50m.
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Estado do Amazonas.

Há a existência de cartas náuticas cobrindo toda a sua

extensão; no entanto, a cartografia da região está bastante desatualizada.
Dados do anuário estatístico de transporte da ANTAQ revelam o volume de
superior a 1,8 milhões de toneladas de carga transportada pela hidrovia durante o
ano de 201422.
Quanto ao regime do nível do rio Solimões, é possível observar que, pelos
dados hidrológicos disponibilizados pela CPRM, há a predominância das cheias no
período compreendido entre os meses de março a junho e há a predominância das
vazantes no período compreendido entre os meses de agosto a outubro23.

Figura 10 – Mapa da Hidrovia do Rio Solimões.
Fonte: Agência Nacional das Águas (ANA).

2.2.3 Rio Negro

Nasce sob o nome de Rio Guainia, na Colômbia, e deságua no Rio
Amazonas. Entra no país, ao norte do estado do Amazonas, próximo à cidade de
Cucuí (AM), tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela, estando 1.200 dos
1.700 quilômetros totais dentro do território brasileiro, segundo consta nos dados
disponibilizados pela AHIMOC. Segue na direção geral NE - SE até o encontro com
o Rio Solimões.

22

A quase totalidade do volume mencionado compreende o transporte de combustíveis e óleos minerais, no
trecho entre os municípios de Coari e Manaus, ambos no estado do Amazonas. Em se considerando o sistema
Amazonas – Solimões, o total de carga transportada, naquele ano, é superior a 10,5 milhões de toneladas.
23
O regime de cheias e vazantes no rio Solimões sofre algumas alterações se for considerado o local da estação
de monitoramento; a título de exemplo, no município de Manacapuru, que é a última estação de
monitoramento antes a confluência com o rio Negro, esse regime sofre um atraso de um a dois meses.
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Figura 11 – Ponte sobre o rio Negro, que liga os municípios de Manaus a Iranduba.
Fonte: Portal g1.globo.com.

Segundo Machado24, a extensão navegável do Rio Negro se restringe a
pouco mais de 800 km, em trecho descontinuado, entre o seu encontro com o Rio
Solimões, na cidade de Manaus, até a cidade de Santa Isabel do Rio Negro / AM.
O trecho acima da cidade de São Gabriel da Cachoeira, no alto Rio Negro, é
marcado por diversas cachoeiras, que se formam quando o nível do rio baixa e
rochas afloram em diversos pontos. O referido curso d´água também não possui
sinalização náutica nem balizamento e a sua navegação é realizada por meio de
croquis, além da necessidade de emprego de prático.

Seu principal afluente é o rio

Branco, que percorre, em quase totalidade, o estado de Roraima.
Segundo consta na publicação RIOS NAVEGÁVEIS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL - Diagnóstico de Navegabilidade, da extinta Empresa de Portos do
Brasil S. A. – PORTOBRÁS25, o trecho do rio Negro compreendido entre sua foz,
com o rio Solimões, até a localidade de Camanaus, nas imediações da guarnição de
São Gabriel da Cachoeira, possui uma extensão total de 1.017 km.

Nesse

documento, é possível constatar dados relevantes sobre o rio Negro, como largura
de seu leito e profundidade.

24

MACHADO, Paulo Cesar.
Segurança da navegação em hidrovias: fator fundamental para o
desenvolvimento da Região Amazônica. Escola Superior de Guerra. Rio de Janeiro, 2014.
25
A PORTOBRÁS foi extinta em pela lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
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Quanto a largura do seu leito pelo canal principal, este varia muito, de 400m a
mais de 10.000m. Tal variação se deve, em parte, pela marcante presença de
arquipélagos fluviais, que acabam limitando a largura dos locais de passagem das
embarcações. Em relação a profundidade do rio, verifica-se a existência de pontos
com profundidade inferior a 1 m até locais em que está chega a superar os 20m26.
Cabe ainda destacar a existência de corredeiras nas imediações da localidade de
Santa Isabel do rio Negro, com a ocorrência de muitas pedras no leito do rio,
condição esta que provoca sérias restrições a atividade de navegação fluvial 27.
Em relação ao regime do nível do rio Negro, observa-se, pelos dados
hidrológicos disponibilizados pela CPRM, a predominância das cheias no período
compreendido entre os meses de maio a agosto e a predominância das vazantes no
período compreendido entre meses de dezembro a fevereiro.

Figura 12 – Mapa da Hidrovia do Rio Negro.
Fonte: Agência Nacional das Águas.

Conforme já mencionado anteriormente, o rio Negro não apresenta, sob
alguns aspectos, as condições de uma hidrovia de fato, diferentemente do que
ocorre com os rios Madeira e Solimões. A inexistência de uma estrutura sistemática
do transporte fluvial ao longo do seu curso, a falta de levantamentos e mapas
detalhados de todo o seu itinerário, a existência de diversos arquipélagos e
26

A profundidade foi constatada por meio de reconhecimento batimétrico do canal navegável do rio, no
período de 19/01/1981 a 31/01/1981. Nesse período, normalmente, compreende a estação de estiagem na
região.
27
Esse motivo impõe ao CECMA a necessidade de contratação de serviço de praticagem para o deslocamento
fluvial naquela região.
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corredeiras por vários pontos do seu leito, tudo isso aliado à ocorrência de vazantes
durante determinada época do ano impõem severas restrições para a navegação do
rio Negro.

2.2 ESTRUTURA LOGÍSTICA NO CMA

A 12ª RM é o Grande Comando Territorial responsável por toda a logística
militar da Amazônia Ocidental, realizando o apoio a 63 Organizações Militares e 24
Pelotões Especiais de Fronteira, atuando em todas as áreas funcionais da logística,
necessárias a execução de suas missões constitucionais. Sua missão é coordenar,
planejar, integrar e controlar a execução do apoio logístico em proveito dessas
Organizações Militares.
Para planejar, integrar e coordenar o apoio logístico na Amazônia Ocidental, o
Comando da 12ª RM é composto, fundamentalmente, por quatro escalões: Logístico,
Administrativo, de Pessoal e de Apoio Assistencial, que desenvolvem todas as três
Áreas Funcionais Básicas da logística militar: material, pessoal e saúde.
Para o presente estudo, destaca-se o papel exercido pelo Escalão Logístico28,
assim definido no próprio Diagnóstico Logístico já mencionado anteriormente:
O Escalão Logístico é o “coração da 12ª RM”, pois ele é o responsável pela
execução, controle e fiscalização de toda a Área Funcional Básica de
Material (suprimento, transporte, manutenção e salvamento) do CMA.
Nenhum material é adquirido, recebido, armazenado distribuído, consumido,
descarregado, doado ou transferido sem a análise desse Escalão
(COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR, 2015, p 14).

A 12ª Região Militar, por meio do seu Escalão Logístico, planeja e coordena
as atividades logísticas, entre elas a de transporte fluvial, cuja execução está sob a
incumbência do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia,
atendendo às demandas das Organizações Militares que fazem parte do CMA.
Ainda segundo o documento, a rica capilaridade fluvial e a rarefeita rede de estradas
da Amazônia Ocidental destaca o CECMA como uma das mais importantes
unidades logísticas da 12ª RM, em decorrência da quase total dependência da
atividade logística em relação ao modal aquaviário.

28

A partir do ano de 2017, o Escalão Logístico passou a ter a denominação de Centro de Controle de Operações
Logísticas - CCOL
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Todo o planejamento e execução dessas viagens fluviais estão abrangidos no
calendário logístico elaborado por aquele Grande Comando Logístico, que
atualmente contempla 3 eixos regulares de navegação2930, todas partindo de
Manaus-AM, a saber:
a. Eixo Logístico Rio Madeira, ligado às guarnições militares de Humaitá e
Manicoré, no estado do Amazonas, e Porto Velho, no estado de Rondônia e abrange
a 17ª Brigada de Infantaria de Selva;
b.Eixo Logístico Rio Negro, que atende diretamente às guarnições militares
de Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, ambas no estado do Amazonas, e abrange
a 2ª Brigada de Infantaria de Selva;
c.Eixo Logístico Rio Solimões, que atende diretamente às guarnições militares
de Tefé e Tabatinga, ambas no estado do Amazonas e abrange a 16ª Brigada de
Infantaria de Selva;
O CECMA é a OM situada na guarnição de Manaus-AM e é responsável pelo
provimento do transporte logístico fluvial para as demais OM da Amazônia
Ocidental. Sua estrutura atende tanto ao Plano Geral de Transporte - PGT, a cargo
do Comando Logístico - COLOG, por meio do deslocamento fluvial entre as
localidades de Manaus / AM e Porto Velho / RO (Eixo Madeira) quanto ao Plano
Regional de Transporte, este a cargo da 12ª RM, através dos deslocamentos fluviais
nos Eixos Solimões e Eixo Rio Negro.
Ao contrário do que indica o senso comum, a navegação por estes eixos não
são perenes, podendo não haver condições para tal durante determinados períodos
do ano e são fortemente dependentes do regime das cheias dos rios. No caso do
Rio Madeira e do Rio Negro, o período vazante, que ocorre anualmente, constitui-se
na janela de restrição ou mesmo impedimento para a atividade de navegação; no
que se refere ao rio Solimões, em determinados anos, há uma maior intensidade da
estiagem, o que faz com que o período de vazante imponha sérias restrições ao
deslocamento fluvial.

29

Como exemplo, podemos citar o ano de 2016 como um

Apesar de navegável, o Eixo Amazonas (que compreende o itinerário Manaus-AM x Belém-PA) não está
inserido nas rotas regulares de navegação a cargo do CECMA. A realização de viagens pelo referido itinerário
ocorre quando há demandas específicas para tal. A título de exemplo, no triênio 2014-2016 foram executadas
somente 2 viagens no percurso em questão.
30
Os eixos regulares de navegação visam atender as brigadas apoiadas pela 12ª RM, com exceção da 1ª Brigada
de Infantaria de Selva, cujo comando está sediado em Boa Vista – RR. Para esta Grande Unidade, a função
logística transporte está apoiada, preponderantemente, sobre o modal rodoviário, com execução por parte do
12º Batalhão de Suprimento e complementada pelo modal aéreo.
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período atípico, uma vez que a região amazônica foi submetida a uma fortíssima
estiagem, havendo sérias restrições ou mesmo o próprio impedimento à navegação
nos rios Solimões e Madeira.
Há que se considerar ainda o próprio atendimento às demandas logísticas
emanadas pelas Organizações Militares situadas na guarnição de Manaus-AM,
especialmente no cumprimento do Plano Geral de Transporte, cujo suprimento é a
cargo da Base de Apoio Logístico do Exército – Ba Ap Log Ex.
Serão a seguir apresentados dados gerais de cada um dos eixos fluviais
atendidos pelo CECMA.

2.2.1 Eixo Madeira
O Eixo Madeira possui uma extensão total de 1.239 km31, sendo que,
conforme o Atlas Hidroviário do rio Madeira, 1.076 km fazem parte da hidrovia do rio
Madeira. Sua extensão restante abrange trechos do rio Negro e do rio Amazonas e
atravessa as guarnições militares conforme quadro 1.

Localidade
Manicoré
Humaitá
Porto Velho

Distância de
Manaus (km)
627
989
1239

Quadro 1 – Guarnições Militares localizadas ao longo do Eixo Madeira.
Fonte: Atlas da Hidrovia Madeira – Amazonas e DGP.

Como o eixo fluvial do Rio Madeira faz parte no PGT, a quase que totalidade
da carga transportada ao longo desse eixo é embarcada e desembarcada nas
cidades de Manaus e Porto Velho (destino final do transporte rodoviário do Eixo
Amazônico, realizado pelo Estabelecimento Central de Transporte – ECT, com sede
na cidade do Rio de Janeiro / RJ). O embarque/desembarque nas guarnições de
Manicoré e Humaitá possui um volume de carga bastante reduzido.
O Eixo Fluvial Madeira contempla, de forma reduzida, o transporte de
suprimentos para atender a 17ª Brigada de Infantaria de Selva que, segundo o
próprio Diagnóstico Logístico do Comando Militar da Amazônia, é a Grande Unidade

31

Dado disponível pela Associação do Municípios do estado do Amazonas.
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de maior envergadura do CMA e com maior área de responsabilidade32 e, em sua
maior parte, os suprimentos são transportados diretamente da Ba Ap Log Ex, que
chegam até Porto Velho pelo modal rodoviário, por intermédio do ECT.

Figura 13 – Fluxo de suprimento da 17ª Bda Inf Sl.
Fonte: Diagnóstico Logístico do CMA.

Pelos dados disponíveis do Centro de Operações de Transporte (COT) do
CECMA, o tempo médio de uma viagem fluvial (deslocamento ida e retorno) entre as
localidades de Manaus e Porto Velho é de 25 dias, sendo 21 dias33 de navegação e
4 dias de transbordo de cargas e atividades de ressuprimento.

32

A 17ª Bda Inf Sl é composta por quatro Batalhões de Infantaria de Selva, uma Companhia de Infantaria de
Selva e uma Base Logística. Apesar de não fazerem parte da brigada, estão em sua área de abrangência um
Hospital de Guarnição, uma Circunscrição de Serviço Militar de dois Batalhões de Engenharia de Construção,
estes últimos subordinados ao 2º Grupamento de Engenharia. Cabe ainda destacar a existência de seis
Pelotões Especiais de Fronteira, estes orgânicos dos Batalhões de Infantaria de Selva.
33
Como dado médio de planejamento, na execução das viagens pelo CECMA, a navegação ocorre no período
diurno, com média diária de 12 horas de navegação efetiva. No período noturno, o módulo logístico
permanece atracado, sempre que possível, na área portuária de alguma localidade situada às margens da
hidrovia. Essa mesma observação vale também para os Eixos Solimões e Rio Negro, que serão abordados nos
próximos tópicos desta pesquisa.

40

2.2.2 Eixo Solimões

O eixo fluvial do rio Solimões possui uma extensão total de 1.605 km, também
perfazendo uma pequena extensão no rio Negro e sua maior parte nele próprio,
abrangendo as guarnições militares conforme quadro 2:

Localidade
Tefé
Tabatinga

Distância de
Manaus (km)
655
1.605

Quadro 2 – Guarnições Militares localizadas ao longo do Eixo Solimões.
Fonte: Atlas da Hidrovia Solimões e Departamento Geral de Pessoal (DGP).

A Grande Unidade que se apoia sobre a calha do rio Solimões é a 16ª
Brigada de Infantaria de Selva34, cujo comando está sediado na guarnição de Tefé –
AM e possui uma zona de ação de mais de 430 mil km 2, conforme consta no
Diagnóstico Logístico do CMA.
A quase inexistência de estradas em sua área de atuação, somada à rica
rede fluvial existente, confere à 16ª Bda Inf Sl uma vocação fluvial; entretanto,
ambas as guarnições (Tefé e Tabatinga) não possuem estrutura portuária que
permita o acondicionamento, a manutenção, a conservação e o emprego das
embarcações nas melhores condições.
O Eixo Fluvial Solimões faz parte do Plano Regional de Transporte, que fica
sob coordenação da 12ª RM. A duração média do deslocamento (ida e volta) com
os meios empregados pelo CECMA é de 30 dias, sendo 25 dias de navegação e 5
dias de transbordo de cargas e ressuprimento.

Excepcionalmente, o CECMA

estende o deslocamento do itinerário logístico até o PEF de Estirão do Equador
(município de Atalaia do Norte – AM), com distância total de 2.050 km e duração
total de viagem de aproximadamente 45 dias.
Ainda conforme o referido documento, a 16ª Bda Inf Sl, por intermédio de sua
OM logística (16ª Ba Log), dispõe de meios fluviais para uma limitada capacidade de
transporte de pessoal e de carga, com capacidade de realizar deslocamentos a até
alguns PEF.
34

A 16ª Bda Inf Sl possui dois Batalhões de Infantaria de Selva (8º BIS e 17º BIS) e uma Base Logística (16ª Ba
Log), sendo ainda que existem quatro Pelotões Especiais de Fronteira (Palmeiras do Javari, Estirão do Equador,
Ipiranga e Vila Bittencourt, todos orgânicos do 8º BIS). Há ainda o Hospital de Guarnição de Tabatinga, este
subordinado diretamente à 12ª RM.
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Figura 14 – Fluxo de suprimento da 16ª Bda Inf Sl.
Fonte: Diagnóstico Logístico do CMA.

2.2.3 Eixo Rio Negro

O Eixo fluvial Rio Negro possui uma extensão total de 1001 km, com a
abrangência total no rio principal.

As guarnições diretamente atendidas pelo

transporte do CECMA seguem conforme quadro abaixo:

Localidade
Barcelos
São Gabriel da
Cachoeira
(Camanaus35)

Distância de
Manaus (km)
470
1.001

Quadro 3 – Guarnições Militares localizadas ao longo do Eixo Rio Negro.
Fonte: Diagnóstico de navegabilidade dos rios navegáveis da Amazônia Ocidental e DGP.

De acordo com o Diagnóstico Logístico do CMA, o Eixo Fluvial Rio Negro é
guarnecido, em sua maior parte (alto e médio Rio Negro), pela 2ª Brigada de

35

O Porto de Camanaus está distante aproximadamente 30 km da cidade de São Gabriel da Cachoeira, cuja
ligação é feita por estrada não pavimentada e nele são realizadas as operações de desembarque e embarque
dos suprimentos transportados pelo modal fluvial.
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Infantaria de Selva36, com o comando situado na guarnição de São Gabriel da
Cachoeira – AM e possui, como área de responsabilidade, a porção noroeste do
estado do Amazonas e abrange três municípios: Barcelos, Santa Isabel do Rio
Negro e São Gabriel da Cachoeira.
Ainda conforme o documento elaborado por aquele Grande Comando
Territorial, a área de operações da 2ª Bda Inf Sl abarca uma região de difícil acesso
e restrita mobilidade, sem a existência de estradas. Por esse motivo, o transporte é
possível somente pelos modais aéreo e fluvial. Cabe ainda considerar que, somada
a essa dificuldade de acesso, a sazonalidade dos regimes dos rios traz
consideráveis reflexos ao fluxo de suprimento37.

Figura 15 – Fluxo de suprimento da 2ª Bda Inf Sl.
Fonte: Diagnóstico Logístico do CMA.

O Eixo Fluvial Rio Negro também faz parte do Plano Regional de Transporte,
a cargo da 12ª RM. A duração média do deslocamento (ida e volta) com os meios

36

A 2ª Bda Inf Sl é constituída, basicamente, por dois Batalhões de Infantaria de Selva, sendo que um destes
possui sete Pelotões Especiais de Fronteira e um Batalhão Logístico de Selva. Embora não sejam subordinas ao
Cmdo 2ª Bda Inf Sl, estão em sua área de abrangência a 21ª Companhia de Engenharia de Construção e o
Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira.
37
Ainda conforme consta no Diagnóstico Logístico, alguns trechos dos afluentes do Rio Negro, que se
comunicam com o PEF, são encachoeirados e não permitem a passagem de embarcações, sendo necessário o
transbordo através selva.
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empregados pelo CECMA é de 20, sendo 16 dias de navegação e 4 dias para as
operações de transbordo de cargas e ressuprimento.

2.3 SÉRIE HISTÓRICA DO TRANSPORTE DE SUPRIMENTOS REALIZADO PELO
CECMA

Para realização das viagens logísticas a cargo do CECMA, o CCOL / 12ª RM
estabelece um planejamento anual composto pelo calendário das viagens logísticas
e respectivas previsões de carga, cujo cumprimento sofre modificações conforme as
necessidades e as circunstâncias exigidas.
Para a execução do transporte logístico de cargas, em atendimento às
demandas das Organizações Militares localizadas nas guarnições citadas na seção
anterior, o CECMA opera módulos logísticos compostos de embarcações
propulsoras tipo “empurrador” e embarcações para o acondicionamento de cargas
tipo balsa, sendo estas últimas para transporte de carga geral, podendo dispor de
convés livre e/ou superestruturas fechadas, além de possuírem

variadas

capacidades de carga (100 a 600 toneladas), cujas características nem sempre são
as melhores para o satisfatório cumprimento das missões logísticas.
Dentre as principais Organizações Militares demandantes pelo transporte a
cargo do CECMA, está o 12º Batalhão de Suprimento – 12º B Sup, em especial para
o transporte de suprimentos38 Classe (Cl) I, II, III, V (munição) e VIII. Dentre as
demais OM, podemos destacar o Parque Regional de Manutenção da 12ª Região
Militar (Pq R Mnt / 12ª RM), para os suprimentos Cl V (armamento) e IX e o
Comando do 2º Grupamento de Engenharia e suas OM subordinadas, para o
Suprimento Cl VI.

As demais OM demandantes solicitam o transporte de

suprimentos em menor escala, com materiais das mais diversas classes e o
transporte sendo aproveitado nas vagas de retorno (logística reversa).
Apresentar-se-ão, a seguir, os dados estatísticos do transporte logístico fluvial
de suprimentos executados pelo CECMA, por eixos, durante o triênio 2014-2016.
38

De acordo com o Manual de Campanha EB20-MC-10.204 - Logística, o Sistema de Classificação Militar de
Suprimentos agrupa os itens de suprimento em classes, conforme a finalidade de emprego, a saber: I –
subsistência, incluindo ração animal e água; II – intendência, englobando fardamento, equipamento, móveis,
utensílios, material para acampamento, material para expediente, entre outros; III – combustíveis, óleos e
lubrificantes; IV – material de construção; V – armamento de munição; VI – Engenharia e cartografia; VII –
tecnologia da informação, comunicações, eletrônica e informática; VIII – material de saúde; IX –
motomecanização, aéreo e naval; X – itens não incluídos nas demais classes.
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2.3.1 Série histórica do transporte de suprimentos no triênio 2014-2016 pelo
Eixo Madeira

Durante o triênio 2014 - 2016, foram executadas o total de 9 viagens
logísticas no itinerário Manaus – AM até Porto Velho – RO, com o transporte de
suprimentos das mais diversas classes, cuja distribuição consta nas tabelas relativas
ao deslocamento pelo itinerário conforme Apêndice A.
Analisando os dados apresentados nas tabelas relativas às cargas
transportadas nas viagens pelo Eixo Madeira, constatam-se volumes consideráveis
de suprimentos Cl I, II, VI e IX que, juntamente com as outras classes, perfazem o
somatório total superior a 1.247 toneladas de itens transportados durante o período,
cujos dados estatísticos estão mensurados conforme quadro 4:
Dado estatístico39

Carga (ton)

Carga total
Média aritmética por viagem
Média aritmética deslocamento de ida
Média aritmética deslocamento de retorno
Maior carga por viagem
Menor carga por viagem
Maior carga deslocamento de ida
Menor carga deslocamento de ida
Maior carga deslocamento de retorno
Menor carga deslocamento de retorno
Amplitude (por viagem)
Amplitude (deslocamento de ida)
Amplitude (deslocamento de retorno)
Desvio-padrão por viagem
Desvio-padrão (deslocamento de ida)
Desvio-padrão (deslocamento de retorno)

1.247,54
138,62
57,67
91,87
335,20
32,98
160,49
0
174,71
14,46
302,22
160,49
160,25
89,26
60,44
78,00

QUADRO 4 – Dados estatísticos dos deslocamentos logísticos pelo Eixo Madeira, triênio 2014-2016
Fonte: CECMA.

2.3.2 Série histórica do transporte de suprimentos no triênio 2014-2016 pelo
Eixo Solimões

Durante o triênio 2014 - 2016, foram executadas o total de 13 viagens
logísticas, sendo 11 no itinerário Manaus x Tabatinga e 2 no itinerário Manaus x PEF
39

Para os dados relativos à viagem completa (carga total, média aritmética, maior e menor carga, amplitude e
desvio-padrão), foram consideradas as viagens do triênio 2014-2016; para os demais dados, relativos aos
deslocamentos de ida e retorno, foram consideradas as viagens do biênio 2015-2016; tal situação se deve ao
fato da falta de detalhamento nos relatórios das viagens pelo Eixo Madeira no ano de 2014.
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Estirão do Equador, com o transporte de suprimentos das mais diversas classes,
assim distribuídas conforme as tabelas contidas no Apêndice B:
Da análise dos dados relativos às cargas transportadas pelo Eixo Solimões
durante o triênio 2014-2016, verifica-se, assim como ocorre no Eixo Madeira, uma
maior demanda de transporte de suprimentos Classe I, II, VI e IX. A carga total
transportada durante aqueles três anos foi de 1.570,5 toneladas, cujos dados
estatísticos seguem conforme quadro abaixo:

Dado estatístico

Carga (ton)

Carga total
Média aritmética por viagem
Média aritmética deslocamento de ida
Média aritmética deslocamento de retorno
Maior carga por viagem
Menor carga por viagem
Maior carga deslocamento de ida
Menor carga deslocamento de ida
Maior carga deslocamento de retorno
Menor carga deslocamento de retorno
Amplitude (por viagem)
Amplitude (deslocamento de ida)
Amplitude (deslocamento de retorno)
Desvio-padrão por viagem
Desvio-padrão (deslocamento de ida)
Desvio-padrão (deslocamento de retorno)

1.570,54
120,81
112,34
8,469
216,52
55,03
216,52
54,70
27,82
0
161,49
161,82
27,82
47,72
46,83
9,16

QUADRO 5 – Dados estatísticos dos deslocamentos logísticos pelo Eixo Solimões, triênio 2014-2016
Fonte: CECMA.

2.3.3 Série histórica do transporte de suprimentos no triênio 2014-2016 pelo
Eixo Rio Negro

Entre os anos de 2014 e 2016, foram executadas, pelo Eixo Rio Negro, a
totalidade de 12 viagens logísticas, sendo 11 no itinerário Manaus x São Gabriel da
Cachoeira e 1 para o trecho Manaus x Barcelos, cujas cargas transportadas
constam nas tabelas apresentadas no Apêndice C.
Quanto ao somatório da carga transportada pelo Eixo Rio Negro, observa-se
uma grande demanda para o transporte de suprimento Cl I e IX que, juntos,
correspondem a mais de 82% do peso total da carga transportada naquele triênio,
esta última na ordem de 2.058,22 toneladas, gerando uma média aritmética superior
a 170 toneladas por viagem. Cabe ainda destacar o grande volume de Cl IX (mais
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de 26% da carga total) transportado nos deslocamentos de retorno.

Os dados

estatísticos das viagens pelo Eixo Rio Negro constam conforme Quadro 6.

Dado estatístico

Carga (ton)

Carga total
Média aritmética por viagem
Média aritmética deslocamento de ida
Média aritmética deslocamento de retorno
Maior carga por viagem
Menor carga por viagem
Maior carga deslocamento de ida
Menor carga deslocamento de ida
Maior carga deslocamento de retorno
Menor carga deslocamento de retorno
Amplitude (por viagem)
Amplitude (deslocamento de ida)
Amplitude (deslocamento de retorno)
Desvio-padrão por viagem
Desvio-padrão (deslocamento de ida)
Desvio-padrão (deslocamento de retorno)

2.058,22
171,52
120,41
51,11
390,43
25,26
227,06
25,26
385,35
0
365,17
201,80
385,35
88,50
60,23
107,14

Quadro 6 – Dados estatísticos dos deslocamentos logísticos pelo Eixo Rio Negro, triênio 2014-2016.
Fonte: CECMA.

2.4 EMBARCAÇÕES (BALSAS) EXISTENTES NO CECMA

O CECMA, que é uma OM destinada a prover o Transporte Fluvial, em tese,
para toda a Amazônia Ocidental, dispõe atualmente de razoável quantidade e
variedade de embarcações, tanto de emprego tático quanto de emprego logístico,
além daquelas destinadas à Divisão de Instrução de Embarcações.
Para o Transporte Logístico, existem no CECMA, atualmente, 8 embarcações
tipo empurrador40 que, conforme definição da Normas da Autoridade Marítima para
Embarcações Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC), são aquelas
destinadas a “empurrar uma ou um conjunto de barcaças que formam um comboio”.
Quanto às balsas, que segundo o mesmo documento, são “embarcações de fundo
chato, com ou sem propulsão própria, destinadas ao transporte de passageiros”, o

40

Dos oito empurradores destinados para transporte logístico atualmente existentes no CECMA, dois estão em
processo de descarga, em decorrência do já avançado tempo de vida útil dos mesmos (quase trinta anos de
operação.)
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CECMA possui, para a formação dos comboios logísticos, o total de 1141, sendo 10
sem propulsão própria e 1 com propulsão própria42.
Uma característica peculiar de tais embarcações, que será facilmente
verificada nas tabelas desta seção, é a assimetria encontrada em todas elas; tal
condição resulta em uma maior dificuldade para a formação dos comboios logísticos
e ocasiona maior dispêndio na operação do módulo formado, em decorrência da
perda de eficiência hidrodinâmica durante os deslocamentos.
Conforme classificação estabelecida pela NORMAN-02, todas as balsas do
CECMA são classificadas como embarcações tipo A, que o próprio documento
assim o define:
São todas as embarcações de casco metálico que não apresentam
aberturas de escotilha, sendo o acesso ao interior do casco (ou dos
tanques) proporcionados apenas através de pequenas aberturas, tais como
escotilhões, agulheiros, portas, ou portas de visita, fechadas e tornadas
estanques à água (“watertight”), por tampas de aço ou material equivalente,
caracterizando, dessa forma, alta resistência ao alagamento (p 6-6).

Quanto à área de navegação, não somente as balsas, mas todas as
embarcações logísticas do CECMA são previstas para operarem em Área 143
(exceto a balsa “Aracoara”), cujas normas da autoridade marítima definem esta
como todas as áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios e canais, onde
normalmente não sejam verificadas ondas com alturas significativas que não
apresentem dificuldades ao tráfego das embarcações.
Já conforme Garcia44, as embarcações fluviais apresentam semelhança
quanto ao casco, mas possuem diferenças em suas estruturas, em função da carga
transportada.
41

Tal especialização, segundo ele, foi estabelecida a partir das

Se for considerado o total existente, o CECMA possui 16 balsas; entretanto, 6 delas fazem parte da estrutura
portuária da OM. Há ainda um dique flutuante, este destinado para a manutenção das demais embarcações
pertencentes ao Centro.
42
A balsa em questão é a embarcação tipo “Ferry Boat”, que é uma adaptação para a realidade local. Para
emprego operacional, é tida como uma Embarcação Base de Patrulha. Possui capacidade de transporte de
aproximadamente 30 passageiros e capacidade de carga de 35 toneladas. Pela sua peculiaridade e reduzida
capacidade de carga, não será objeto de estudo da presente pesquisa.
43
Segundo as NORMAN-02/DPC, Área 2 abrange as áreas parcialmente abrigadas, onde eventualmente sejam
observadas ondas com alturas significativas ou combinações adversas de agentes ambientais, tais como vento,
correnteza ou maré, que dificultem o tráfego de embarcações. Na Amazônia Ocidental, não há a incidência
desse tipo de área, mas tão somente na Amazônia Oriental, no trecho fluvial do rio Amazonas entre as cidades
de Santarém e Belém, ambas no Pará.
44
GARCIA, H A. Análise dos procedimentos de projeto e desenvolvimento de método para determinação de
custos de construção e operação de embarcações fluviais na hidrovia Tietê-Paraná. Escola Politécnica - USP.
São Paulo, 2001.
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especificidades dos navios de longo curso, com evolução decorrente da morosidade
de transbordo de cargas dos chamados “navios para carga geral” e do crescente
volume de carga de tipos distintos.

Partindo dessa premissa, o referido autor

agrupou as embarcações em cinco tipos:
- Embarcações graneleiras e areieiras – destinadas ao transporte de granéis sólidos,
constituídos por produtos agrícolas (soja, arroz, milho, entre outros), minérios
(enxofre, calcário, bauxita, entre outros), além de cavacos de madeira e celulose;
- Embarcações petroleiras – destinadas ao transporte de cargas líquidas, incluindose óleo diesel, gasolina, álcool e até mesmo água, conforme a necessidade;
- Embarcações conteineiras – direcionadas ao transporte de contêineres padrão (20
ou 40 pés45);
- Embarcações carreteiras – destinam-se ao transporte de veículos rodoviários ou
componentes rodantes, também conhecidas como rô-rô (“roll-on, roll-off”);
- Embarcações combinadas – tem como propósito o transporte de diferentes tipos de
carga, com um tipo de carga nos porões localizados abaixo do convés principal e
outro tipo de carga sobre o convés principal; e
- Embarcações para carga geral – são embarcações pouco empregadas, com maior
presença na região amazônica e possuem pouca eficiência. É a categoria na qual
se enquadra a grande maioria das balsas do CECMA.
Para fins de melhor entendimento, das balsas sem propulsão disponíveis
atualmente no CECMA, este autor as dividiu quanto a forma e estrutura de
construção, utilizando-se dos conceitos disponíveis nas NORMAN-0/DPC, a saber46:
balsa de convés de borda livre, balsa com superestrutura (embarcações para carga
geral) e balsa para transporte de derivados de petróleo.

2.4.1 Balsas de convés de borda livre

As balsas de convés de borda livre, popularmente conhecidas como balsas
abertas, são aquelas que não dispõem de qualquer estrutura em seu convés mais
elevado. As NORMAN-02/DPC assim define o convés de borda livre:
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Unidade de medida linear, sendo 1 pé = 0,3048 metro.
Para fins de facilitar a aplicação operacional dos comboios logísticos, o CECMA e a própria 12ª RM classificam
as balsas em três tipos: balsa aberta, balsa fechada e balsa mista; entretanto, tal classificação não será
considerada para análise no presente estudo.
46
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É o convés completo mais elevado que o navio possui, de tal forma que
todas as aberturas situadas nas partes expostas do mesmo disponham de
meios permanentes de fechamento que assegurem sua estanqueidade.
(NORMAN-02/DPC, 2005, p 6-3)

Figura 16 – Exemplo de balsa de convés de borda livre.
Fonte: Cia Trnp / CECMA

Atualmente, o CECMA é dotado de seis balsas47 de convés de borda livre,
cujas dimensões e capacidades constam conforme tabela 1:
TABELA 1 – Dados das balsas de convés de borda livre existentes no CECMA
Embarcação

Ano

Capac
(ton)48

Vol
(m3)

Aracoara
Jaraqui 200
Borba

2015
2016
1982

615
210
-

-
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Dimensões
em m (comp x
boca
moldada49)
46,0 x 12,0
30,0 x 9,0
36,0 x 8,9

Pontal
Moldado50
(m)

Calado
máximo51
(m)

Arqueação
Bruta
(AB)52

2,20
1,50
1,70

1,83
1,28
1,35

256
90
-

Outras quatro balsas de convés de borda livre faze parte da própria estrutura da instalação portuária da OM
e não são empregadas nos deslocamentos logísticos.
48
Por não possuírem memorial descritivo, as balsas Borba, Itacoatiara, Manicoré e Tabatinga não possuem
dados relativos à sua capacidade nominal de carga; para fins práticos de estimativa, o CECMA estabelece a
capacidade de 300 ton para a primeira e de 100 ton para as demais. Esta observação vale também para o
estabelecimento da Arqueação Bruta (AB), cuja definição consta na nota de rodapé 44.
49
Boca moldada é a maior largura do navio, medida na seção de meio navio até as linhas moldadas da caverna
para as embarcações de casco metálico, expressa em metros (NORMAN-02/DPC).
50
É a distância vertical, em metros, medida junto ao bordo na meia-nau, desde a face superior da quilha até o
topo do vau do convés de borda livre (NORMAN-02/DPC).
51
É o calado da embarcação na sua condição de plena carga (NORMAN-02/DPC). È a altura do casco da
embarcação que se encontra submerso.
52
É a expressão do tamanho total de uma embarcação, determinada de acordo com as prescrições da
NORMAN-02/DPC sendo função do volume de todos os espaços fechados. A arqueação bruta é um parâmetro
adimensional. A arqueação Bruta é calculada por intermédio da seguinte expressão: AB = K1 . V, onde K1 = 0,2
+ 0,02log10 V e V = volume total de todos os espaços fechados da embarcação, em m3.
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Itacoatiara
Manicoré
Tabatinga

1978
1981
1980

-

-

25,0 x 8,1
25,0 x 8,0
25,1 x 7,0

1,25
1,60
1,40

1,00
1,00
1,22

-

Fonte: DAMEPLAN Cia Trnp e 4ª Seção / CECMA

2.4.2 Balsas com Superestrutura

As balsas com superestrutura são aquelas dotadas de estruturas com
cobertura situadas acima do convés de borda livre, podendo tal estrutura estenderse ou não de borda a borda da embarcação. Para tanto, a superestrutura deve ser
parte integrante da embarcação, uma vez que, segundo o Registro Brasileiro de
Navios e Aeronaves (RGMM08P), os casarios e as edificações situadas acima do
convés de borda livre não necessariamente podem ser enquadrados como
superestrutura da embarcação.
Atendendo a essa classificação, o CECMA dispõe de 3 embarcações com
superestrutura acima do convés de borda livre, cujas características estão
preconizadas conforme tabela abaixo:
TABELA 2 – Dados das balsas com superestrutura existentes no CECMA
Embarcação

Ano

Capac
(ton)

Vol
(m3)53

Xingu
Parnaíba
Juruá54

2013
2012
1983

300
380
250

329
353
450

Dimensões
em m (comp x
boca
moldada)
35,0 x 9,0
40,0 x 9,6
32,0 x 9,0

Pontal
Moldado
(m)

Calado
máximo(m)

Arqueação
Bruta (AB)

1,70
1,70
1,60

1,52
1,35
1,45

206
312
-

Fonte: DAMEPLAN Cia Trnp e 4ª Seção / CECMA

Em relação a essas embarcações, é possível constatar que a de maior
capacidade volumétrica (balsa Juruá) é justamente aquela que possui maior tempo
de utilização, o que torna necessário a execução de serviços de adequação e
reforma em toda a sua estrutura.

53

Volume total da casaria (superestrutura), equivalente aos espaços fechados acima do convés.
Assim como acontece com algumas balsas de convés livre, a balsa Juruá não possui memorial descritivo,
fazendo com que seus dados relativos à sua capacidade sejam estimados. Essa embarcação, originariamente,
era autopropulsada; entretanto, em decorrência de seu elevado tempo de emprego, sua praça de máquinas foi
desativada, com posterior reaproveitamento dos componentes.
54

51

Figura 17 – Exemplo de balsa com superestrutura.
Fonte: Cia Trnp / CECMA.

2.4.3 Balsa para transporte de derivados de petróleo (balsa tanque)

A balsa para transporte de derivados de petróleo atualmente empregada pelo
CECMA é uma embarcação doada pela empresa Petróleo Brasileiro S/A –
PETROBRAS e destina-se, em situações excepcionais, ao transporte de suprimento
Classe III55, atendendo a três diferentes tipos de combustíveis (óleo diesel, gasolina
e querosene de aviação), cujas dimensões e características seguem conforme
tabela a seguir:
TABELA 3 – Dados da balsa para transporte de derivados de petróleo do CECMA
Embarcação

Ano

Capac
(ton)

Tefé I

1999

-

Vol (m3)56

150 OD
75 Gas
75 QAv

Dimensões
em m (comp
x boca
moldada)

Pontal
Moldado
(m)

Calado
máximo(m)

Arqueação
Bruta (AB)

35,1 x 8,9

1,60

1,50

-

Fonte: DAMEPLAN Cia Trnp e 4ª Seção / CECMA.
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Nos registros das viagens logísticas realizadas no triênio 2014 – 2016, a balsa tanque foi empregada somente
em uma viagem para apoio ao 6º Batalhão de Engenharia de Construção (sediado em Boa Vista, estado de
Roraima) para o Pelotão Especial de Fronteira de Estirão do Equador – AM; entretanto, tal deslocamento não
foi considerado para a tabulação dos dados da Seção 2.3 do presente estudo, por estar enquadrada como uma
viagem extra, sem a coordenação da 12ª RM.
56
Volume dos reservatórios destinados ao transporte de combustíveis.
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Cabe destacar que a balsa tanque é uma embarcação sem condições
momentâneas de operação, tendo sido entregue para a OM no ano de 2010 pela
então 4ª Divisão de Levantamento (4ª DL), hoje 4º Centro de Geoinformação (4º
CGEO) e atualmente demanda uma série de adequações em sua estrutura e
regulamentação perante a autoridade marítima para a sua efetiva operação.

Figura 18 – Balsa para transporte de derivados de petróleo (balsa tanque).
Fonte: o próprio autor.

2.5 NORMAS E LEGISLAÇÕES ATINENTES À LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE
A atividade da logística tem o potencial para agregar valores aos clientes e criar
vantagens competitivas às empresas, na medida em que os custos logísticos,
principalmente os relativos à logística de transportes, representam uma parcela expressiva
no custo total das mercadorias.
Nas palavras do General de Exército Guilherme Cals Teóphilo Gaspar de Oliveira57,
tais aspectos para a logística militar não são diferentes. A logística e a estratégia sempre
foram atividades valorizadas no meio militar, uma vez que o uso adequado de ambas tem
sido fator decisivo para a obtenção de vantajoso poder de combate havendo, ainda, uma
interdependência entre estratégia, tática e logística militares, imprescindível para o sucesso
das operações em campo de batalha, como em exercício ou em situação real, aspecto esse

57

General TEÓPHILO foi Comandante da 12ª RM e Comandante Militar da Amazônia; atualmente desempenha
a função de Chefe do COLOG.
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que cresce de importância em se tratando da Amazônia Ocidental, em decorrência de seu
valor estratégico tanto para o Brasil quanto para o mundo.
Isso posto, percebe-se que as inúmeras peculiaridades da Amazônia
Ocidental se convertem em sérios óbices à logística, motivando o
desenvolvimento de diversos estudos, investimentos e inovações
sustentáveis para aprimorar a gestão do fluxo físico do suprimento dos
fornecedores aos clientes finais. (Gen Ex Teóphilo, em entrevista ao Jornal
“A Crítica”, 2016)

A adequação da Logística Militar Terrestre ao ambiente amazônico é
fundamental para a manutenção de tropas terrestres na região mais isolada e
inóspita do território brasileiro e a consequente manutenção da sua soberania. Para
tanto, é imprescindível a evolução doutrinária para atividade logística.

2.5.1 Fundamentos da Logística Militar

De acordo com o Manual de Campanha de Doutrina de Logística Militar
(MD42-M-02), a Logística Militar atualmente é regida pelo Sistema de Logística de
Defesa (SISLOGD), que é o conjunto de pessoal, instalações, equipamentos,
doutrinas, procedimentos e informações, apoiado por uma infraestrutura de
tecnologia da informação e comunicações, atuando como agente catalisador de
disponibilização de informações gerenciais de interesse da Logística de Defesa e
possui, como princípios para o planejamento e execução de suas atividades:
previsão, continuidade, controle, coordenação, cooperação, eficiência, flexibilidade,
oportunidade, segurança e simplicidade.
Pelo objeto da presente pesquisa, destacar-se-ão dois desses princípios que
apresentam maior relevância, com seus respectivos conceitos conforme consta no
próprio manual de campanha:
- Eficiência: é a busca do máximo rendimento e atendimento às necessidades, por
intermédio da proteção, conservação e emprego racional e judicioso dos meios
disponíveis e linhas de comunicação, transporte adequado, estabelecimento de
prioridades, máximo emprego de recursos locais e recuperação de recursos
danificados.
- Flexibilidade: é a possibilidade de adoção de soluções alternativas ante a mudança
de circunstâncias. O apoio logístico deve ser preditivo, adaptável e suficientemente
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reativo para que o objetivo fixado possa ser atingido, o que se consegue por meio de
um planejamento adequado e atento às possíveis evoluções da situação.
Quanto às fases básicas da Logística Militar destacam-se, pela sua
importância, três delas, a saber:
- determinação das necessidades: decorre do exame pormenorizado dos planos
propostos e, em particular, das ações operacionais previstas, definindo quais são as
necessidades, quando, em que quantidade, suas especificações e em que local
deverão estar disponíveis.

A importância dessa fase é ressaltada pela

complexidade a ela inerente e por se constituir na base em que se assentarão as
fases subsequentes.
- Obtenção: é a fase em que são identificadas as fontes e tomadas as medidas para
a aquisição e o recebimento dos recursos necessários.
- distribuição: consiste em fazer chegar, oportuna e eficazmente, aos usuários, todos
os recursos fixados pela determinação das necessidades.

É a fase em que a

missão do CECMA está inserida, cuja atividade desempenhada pela OM é o
transporte, que é a parte dinâmica da distribuição e consiste no deslocamento do
material dos locais de armazenagem ou de obtenção até os destinos.
Todas essas fases devem estar relacionadas entre si, devendo ser sempre
consideradas, quanto à sua aplicabilidade, nas funções, atividades e tarefas da
logística militar.
Segue adiante o quadro esquemático dos fundamentos da Logística Militar,
com destaque para as características inerentes à atividade fluvial desempenhada
pelo CECMA:
PRINCÍPIOS LOGÍSTICOS
FASES BÁSICAS DA LOGÍSTICA MILITAR
Previsão
Determinação das necessidades
Continuidade
Obtenção
Controle
Recebimento
Distribuição
Coordenação
Armazenamento
Cooperação
Transporte
Oportunidade
Entrega
Segurança
Simplicidade
Eficiência
Flexibilidade
Quadro 7 – Fundamentos da Logística Militar.
Fonte: MD42-M-02 – Doutrina de Logística Militar (2016), adaptado pelo autor.
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2.5.2 Função Logística Transporte

Conforme prevê o próprio MD42-M-02, a Função Logística Transporte é o
conjunto de atividades que são executadas com vistas ao deslocamento de recursos
humanos, materiais e animais por diversos meios, em tempo e para os locais
predeterminados, a fim de atender as necessidades. Sua noção ampliada engloba o
conjunto de infraestruturas, instalações, modais e meios de transporte e de
Comando e Controle (C2) e cada Força utilizará, a princípio, os respectivos meios de
transporte orgânicos, de acordo com normas próprias, para o atendimento das suas
necessidades ou, quando determinado, em coordenação com outros órgãos.
No caso do Exército Brasileiro e, em particular, no CECMA, estas normas
estão previstas nas NORMAS DE TRANSPORTE LOGÍSTICO DE SUPERFÍCIE
(NOTLOG), aprovadas no ano de 2002. Baseado nessas normas, é possível muito
bem elucidar a situação e a função do CECMA na atividade logística da Amazônia
Ocidental uma vez que, na organização da Função Logística Transporte, o Centro
de Embarcações, assim como a 12ª Região Militar (o CECMA está diretamente
subordinado a este Grande Comando) fazem parte dos órgãos de execução da
referida estrutura.
Ainda de acordo com a Doutrina da Logística Militar, em função da via
utilizada, o transporte de carga abrange as seguintes modalidades: aéreo, terrestre
(rodoviário, ferroviário), dutoviário e aquaviário (da qual o CECMA se insere, pelo
tipo de deslocamento, que é em águas interiores).

Esta função apresenta dois

aspectos fundamentais para o correto gerenciamento dos transportes e sua
consequente execução:
- Aproveitar, de maneira eficiente, as disponibilidades existentes; e
- Buscar a obtenção do máximo rendimento dos meios disponíveis, a redução ao
mínimo das baldeações, a utilização dos meios de transporte mais flexíveis e a
obtenção de rapidez, segurança e flexibilidade nas operações logísticas.

2.5.3 Ações e estratégias mais recentes voltadas para a logística na Amazônia
Ocidental
Nos últimos anos, diversos setores da sociedade civil, com destaque para o
segmento econômico-empresarial e o acadêmico, vem desenvolvendo ações
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direcionadas ao desenvolvimento da Amazônia Ocidental58.

Não diferente, as

Forças Armadas, particularmente o Exército Brasileiro, tem dado uma importância
cada vez mais crescente e proporcional ao valor estratégico daquela região.
Tal condição pode ser comprovada pelas diversas ações e estratégias que
tem se desenvolvido em prol da Amazônia, tida como prioridade número 1, segundo
as próprias palavras do General de Exército Eduardo Dias Villas Bôas59, atual
Comandante da Força Terrestre.
Somente a título de exemplo, serão destacados dois documentos, sendo um
como ação político-governamental e outro como estratégia estabelecida pelo
Comando do Exército.
Como ação político governamental, cabe mencionar a elaboração da
Estratégia Nacional de Defesa60 (END), que possui como parte de suas diretrizes
estratégicas, a priorização da Amazônia e o desenvolvimento da capacidade
logística naquela região, assim mencionados:
A Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa. A
defesa da Amazônia exige avanço de projeto de desenvolvimento
sustentável e passa pelo trinômio monitoramento/controle, mobilidade e
presença (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2008).

Corroborando a essa política, foi aprovada, mais recentemente, a Portaria n°
019, do Estado-Maior do Exército, de 27 de janeiro de 2.016, que trata sobre a
Diretriz para otimizar a logística no Comando Militar da Amazônia (CMA), no
Comando Militar do Norte (CMN) e no Comando Militar do Oeste (CMO).

Tal

documento estabelece as ações de caráter administrativo, logístico, doutrinário e
operativo relativas à otimização da logística nos três Comandos Militares de Área
supracitados.
O próprio documento em questão já menciona, em suas considerações
iniciais, a problemática da Logística Militar Terrestre da área que abrange a
58

Apesar das muitas deficiências, em especial em sua infraestrutura, é inegável que houve avanços sigficativos
no desenvolvimento sócio-econômico da Amazônia Ocidental. A título de exemplo, existem hoje, segundo
levantamento do IBAMA e dos órgãos ambientais estaduais do Amazonas, 151 empresas / instituições lotadas
na área portuária de Manaus, voltadas exclusivamente para a atividade de transporte logístico e construção
naval.
59
Em entrevista ao Portal G1, em 05 de março de 2015.
60
A Estratégia Nacional de DEFESA (END) é uma ação política que estabelece diretrizes para a adequada
preparação e capacitação das Forças Armadas, de modo a garantir a segurança do país, tanto em tempo de
paz, quanto em situações de crise. Foi elaborada no ano de 2008 e submetida à sua primeira revisão no ano de
2012.
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Amazônia Ocidental e as medidas a serem tomadas para a solução definitiva de tal
adversidade:
“Em um relativo curto espaço de tempo, houve um grande aumento na
quantidade de organizações militares que foram instaladas nas áreas
estudadas, com o consequente aumento de efetivo de pessoal (militares e
familiares). Esse aumento não foi acompanhado pelo redimensionamento
das OM Log dessas áreas que, na maioria das vezes, receberam apenas
recursos para adaptação de suas instalações e, ainda, não sofreram as
alterações em seus quadros de cargos (QC) e quadros de distribuição de
material (QDM).”
“A otimização logística está atrelada à destinação de recursos financeiros
para a melhoria da infraestrutura (construção de portos / atracadouros,
construção / ampliação de depósitos) e para a aquisição de equipamentos,
tais como, gruas, empilhadeiras, viaturas e embarcações especializadas.”

No que se refere às ações voltadas para o aumento da capacidade da
logística de todo o Comando Militar da Amazônia, o CECMA, como unidade
responsável pela logística de transporte fluvial da Amazônia Ocidental, é
contemplado com três objetivos: aumento da capacidade de manutenção, com a
reforma de instalações e compra de equipamentos; melhoria da infraestrutura do
porto; e aumento da quantidade de embarcações.

2.6 CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS NECESSÁRIOS ÀS BALSAS DO CECMA

Foi visto no item 2.4 que o CECMA possui atualmente 10 balsas (sem
propulsão) para a execução das viagens logísticas. Uma característica intrínseca a
tais meios existentes atualmente na OM é a total assimetria entre elas, uma vez que
cada embarcação apresenta dimensões variadas (boca, pontal moldado, calado,
arqueação bruta, capacidade de carga).

Tais fatores dificultam a formação dos

comboios logísticos empregados nas viagens logísticas a cargo do CECMA 61, uma
vez que a junção das balsas fica comprometida, havendo improvisos para a
formação do módulo, além do comprometimento da interação hidrodinâmica durante
o deslocamento.

61

Tal fato foi profundamente estudado por Padovezi62, que assim

A grande maioria dos comboios logísticos formados pelo CECMA são compostos por uma embarcação tipo
empurrador e a ela atreladas duas ou três balsas dispostas em uma única coluna. Com menor frequência, o
comboio logístico é formado pela embarcação tipo empurrador mais uma balsa.
62
PADOVEZI, C. D. Conceito de embarcações adaptadas à via aplicado à navegação fluvial do Brasil. Escola
Politécnica – USP. São Paulo, 2003.
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estabelece a relação entre a dimensão das balsas (por ele denominadas como
chatas), os seus custos e eficiência hidrodinâmica:
Com relação às dimensões de cada chata, há uma tendência de adoção,
nas várias hidrovias do mundo, de medidas em certas faixas restritas.
Grandes comboios com chatas de comprimentos tendem a possuir
quantidade maior de peso de aço e, portanto, necessitam maior
investimento inicial. Um maior número de chatas de menor comprimento
levará a maiores valores de potências despendidas porque há um aumento
de resistência hidrodinâmica no grande número de junções
(descontinuidades) entre as chatas. Por outro lado, grandes comprimentos
exigem projetos estruturais especiais, aumentando os custos de construção.
Assim, na prática, os comprimentos de chatas têm variado na faixa de 40 e
80 metros, e as bocas têm variado entre 8 e 16 metros. (PADOVEZI, 2003,
p 61 e 62)

Sobre tal afirmação, verifica-se que somente duas balsas do Centro de
Embarcações (Aracoara e Parnaíba) entram no escopo dos requisitos mínimos, no
tocante às dimensões, para a atividade de transporte logístico.
Já se for levado em consideração o que prevê as NORMAN-02/DPC, no
tocante à vida útil de uma embarcação e sua autorização para a operação em águas
interiores, o quadro hoje vivenciado pelo CECMA apresenta sérias restrições, tal
qual pelas exigências instituídas pela autoridade marítima:
0705 – PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DA ARQUEAÇÃO
Para a determinação da arqueação será necessária a apresentação dos
seguintes documentos:
[...]
II- Uma via dos planos e documentos técnicos da embarcação apresentados
para emissão da Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção
para Embarcações Construídas (LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou
Licença de Reclassificação (LR), conforme o caso;
III- Notas para Arqueação elaboradas pelo responsável técnico
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
[...]
0715 – CERTIFICAÇÃO
[...]
c) Validade dos certificados
O Certificado Nacional de Arqueação, o Certificado de Arqueação da
Hidrovia Paraguai-Paraná e as Notas para Arqueação de embarcação terão
validade durante toda a vida útil da embarcação, exceto nos casos previstos
para emissão de novo Certificado. (...)
0716 – VISTORIA DA ARQUEAÇÃO
As embarcações deverão ser submetidas a uma vistoria antes da expedição
do Certificado Nacional de Arqueação ou das Notas para Arqueação de
Embarcação, para verificar se sua construção está efetivamente de acordo
com os planos e / ou documentos considerados para o cálculo das
arqueações bruta e líquida. Tal vistoria deverá se restringir aos detalhes do
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arranjo e dos espaços fechados considerados, não sendo necessária a
verificação das linhas do casco.
As vistorias das embarcações serão efetuadas pelo órgão ou entidade
responsável pela emissão do certificado ou das notas.
As CP poderão dispensar, na sua jurisdição, a realização de vistoria de
arqueação nas embarcações construídas semelhantes a um modelo
padrão, desde que sejam atendidas as seguintes condições:
- Seja efetuada uma vistoria de arqueação no protótipo, pela CP, DL ou AG,
que serão extrapolados para as demais embarcações do mesmo modelo.
[...]
- As embarcações sejam construídas num mesmo estaleiro, o qual deverá
estar devidamente regularizado no CREA da região;
- Possuam comprimento total igual ou inferior a 8 metros, não possuam
propulsão fixa (podem ser equipadas com motores de popa), possuam
convés aberto e não sejam dotadas de cabine habitável ou qualquer tipo de
cobertura ou toldo; e
- Periodicamente, em intervalos de tempo a serem definidos pela própria
CP/CF, deverão ser verificadas as dimensões de uma embarcação recém
construída, aleatoriamente, com o intuito de verificar se não foram
introduzidas alterações nos modelos previamente mensurados.

Do apresentado anteriormente, é possível constatar uma grande lacuna
atualmente existente no CECMA quanto ao preenchimento dos requisitos mínimos
das Normas da Autoridade Marítima para a navegação interior, uma vez que há
somente quatro balsas (Aracoara, Parnaíba, Xingu e Jaraqui 200) com os
certificados exigidos para a atividade em questão.
Todas as demais balsas não possuem qualquer documento (certificados e
licenças) as habilitando para serem empregadas, até porque estas não possuem
sequer inscrição junto à Autoridade Marítima, além da inexistência de projetos de
construção de memorial descritivo.

Soma-se a isso o elevado tempo de utilização

das mesmas, com quase 40 anos desde a sua construção, fator esse que as deixam
em elevado grau de obsolescência, o que torna limitada a capacidade dos comboios
logísticos atualmente operados pela OM.

2.6.1

Condicionantes

Operacionais

(CONDOP)

e

Requisitos

Técnicos,

Logísticos e Industriais (RTLI) necessários para embarcações tipo balsa do
CECMA

A elaboração e revisão de condicionantes doutrinárias e operacionais
(CONDOP) devem seguir os procedimentos estabelecidos pelas Instruções
Reguladoras - IR (EB20-IR-10.005, 2ª Edição, 2015) aprovadas pela Portaria nº 310
– EME, de 23 de novembro de 2015 que, em seu prefácio, estabelece que o modelo
conceitual dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar tem início com a sua
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concepção de operação e que as CONDOP constituem-se no documento inicial para
modelagem inicial e servem de base para a elaboração / revisão dos requisitos dos
Materiais de Emprego Militar (MEM), considerando as condicionantes doutrinárias de
emprego e as características gerais obrigatórias e desejáveis de operação do
sistema ou material a ser obtido.
As CONDOP reúnem as condições ou características de emprego que o
material ou sistema deve ter para cumprir a sua finalidade no contexto de
determinada capacidade operativa. Elas servem de orientação para as fases de
requisitos, viabilidade e definição do MEM a ser obtido.
Para efeitos de abrangência e definição, a Portaria nº 075 – EME assim
estabelece o conceito de Material de Emprego Militar:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção III
Dos Conceitos Básicos
Art. 3º Para aplicação destas instruções, será adotada a seguinte
conceituação:
[...]
VII – Material de Emprego Militar (MEM) – engloba o armamento, a
munição, os equipamentos militares e outros materiais ou meios navais,
aéreos, terrestres e anfíbios de uso privativo ou característicos das Forças
Armadas e, também, seus sobressalentes e acessórios. [...]

Tendo por base esta última assertiva, verifica-se o não equadramento das
balsas empregadas pelo CECMA como material de emprego militar, uma vez que
tais meios são de uso amplo e irrestrito por todos os segmentos civis voltados para a
atividade de transporte fluvial. Além disso, as IR em questão assim define quanto a
não necessidade de elaboração de CONDOP:
CAPÍTULO II
DA CICLO DE ELABORAÇÃO DAS CONDOP
Seção II
Da elaboração
“Art 18 – Para efeito destas IR, os seguintes sistemas ou materiais não
necessitam ter CONDOP:
I – subsistemas ou materiais que são partes integrantes de um sistema e
que, isoladamente, não podem executar funções operativas, não sendo
considerados Material de Emprego Militar;”

Quanto aos Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais, estes são em
decorrência dos Requisitos Operacionais e consistem na fixação das características
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técnicas, logísticas e industriais que o sistema ou material deverá ter para cumprir os
requisitos operacionais estabelecidos.
A título de comparação, a Força Aérea Brasileira estabelece que os RTLI
gerem, como produto, as especificações técnicas, que definem as características de
desenvolvimento, produção, emprego e manutenção de um sistema ou de um
material, essenciais para o desempenho da missão e para a segurança em
serviço63.
Tendo por base tais conceitos, fica clara a não necessidade de elaboração
das CONDOP e dos RTLI para a aquisição ou adequação das balsas do CECMA,
mas tão somente um projeto alinhado a todos os requisitos previstos nas NORMAN02/DPC e, particularmente para as balsas propostas para o CECMA, o apresentado
como extrato às referidas normas (Anexo I), tudo devidamente adequado às
peculiaridades e necessidades demandadas pelos deslocamentos logísticos fluviais
no âmbito do CMA.

2.6.2 Embarcações tipo balsa operadas por empresas / órgãos civis e forças
singulares

De uma maneira geral, o segmento da logística fluvial na Amazônia Ocidental
tem apresentado, nos últimos anos, um crescente aumento para a demanda de
transporte; tal condição exige a formação de comboios maiores e mais eficientes,
impactando no custo da tonelada transportada (R$ / Ton x Km), condição essencial
para ao crescimento ou mesmo a sobrevivência das empresas na região.
A formação de comboios especializados para um tipo de carga, conforme
Garcia64, permite uma maior eficiência nos espaços para armazenamento da carga
transportada, condição essa que gera ganhos em escala de grande expressão no
ramo do transporte fluvial.

63

Conceito extraído da Instrução do Comando da Aeronáutica que disciplina as atividades de Gerenciamento
do Ciclo de Vida de Sistemas e Materiais do SISCEAB (Portaria DECEA nº 138/DGCEA, de 21 de outubro de 2010.
64
GARCIA, op. cit., nota 44.
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Figura 19 – Comboio graneleiro fluvial da HERMASA, composto por uma embarcação tipo
empurrador e 16 barcaças, com capacidade total de aproximadamente 40 mil toneladas.
Fonte: https://yata.ostr.locaweb.com.br/

No caso das Forças Singulares, há o emprego de determinado tipo de balsa
para atender a demandas bastante peculiares. Cita-se, como exemplo, a Comissão
de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA), que emprega embarcações de
porte considerável (capacidade que varia de 600 a 1.200 toneladas), voltadas ao
transporte de suprimentos destinados à construção e manutenção de aeródromos65.

Figura 20 – Balsa da COMARA – Manaus com capacidade de 800 ton, atracada no Porto do CECMA.
Nota-se a existência de borda falsa (parapeitos) no perímetro do convés principal.
Fonte: Seção de Relações Públicas / CECMA.
65

Nos últimos anos, tem sido muito comum o apoio prestado pela COMARA ao CECMA, por meio do
empréstimo de balsas, a fim de atender a demandas maiores que de costume (em especial contêineres,
equipamentos de engenharia e material de motomecanização). Tal apoio se dá pela insuficiência de meios
hoje disponíveis no CECMA para o transporte de volumes de carga mais elevados.
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2.6.3 Formas e dimensões adequadas para as embarcações tipo balsa
empregadas pelo CECMA

As balsas do CECMA que atualmente são empregadas no transporte logístico
fluvial apresentam características bastante heterogêneas, especialmente em relação
às suas dimensões e capacidades de carga.
Conforme demonstrado na seção 2.3, constata-se que a carga média
transportada por viagem, em ambos os eixos, foi inferior a 150 toneladas
(considerando-se os deslocamentos de ida e retorno) e, de todas as viagens
analisadas (total de 34 viagens), em somente 4 delas houve um transporte de carga
superior a 200 toneladas por vaga de ida ou retorno.
À primeira vista, entende-se que tais balsas, cujas capacidades variam de 100
toneladas a 600 toneladas de carga (conforme exposto no item 2.4), atenderiam,
com folga, às demandas de transporte de cargas demandado junto àquele Centro.
Entretanto, é necessário levar em consideração o fator de estiva 66, cujo valor, no
caso do transporte executado pelo CECMA, é consideravelmente baixo, tendo em
vista a heterogeneidade dos suprimentos transportados nos deslocamentos
logísticos (todas as dez classes de suprimento previstas na logística da Força
Terrestre).
Como também exposto no item 2.4), as balsas do CECMA são destinadas
para transporte de carga geral, condição esta que acarreta uma maior necessidade
de área e espaço, havendo perda de eficiência quanto à capacidade de transporte
dos suprimentos.

Tal condição acaba gerando, na prática, o efeito de limitação de

capacidade de carga pelo volume, ao invés de limitação pelo peso.
Para Padovezi67, a otimização das embarcações, em todos os seus aspectos,
passam a ter grande importância não se tratando, nesse caso, de utilizar o maior
comboio com chatas-padrão, como ocorreu há várias décadas, mas sim de buscar a
embarcação mais adequada a determinada característica da hidrovia.

Em seu

estudo, há um foco bastante claro para conseguir a máxima eficiência quanto à
quantidade da carga transportada, inclusive para a máxima utilização do calado
disponível pela embarcação prevalecendo, nesse caso, o fator peso.

66

O fator de estiva é o volume de metros cúbicos ocupados por uma tonelada métrica da mercadoria embalada
para embarque.
67
PADOVEZI. op. cit., nota 62.
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No que se refere ao transporte logístico fluvial desempenhado pelo CECMA,
tal princípio não pode ser perfeitamente aplicado, uma vez que, conforme já
mencionado, o volume de carga é o fator limitador para a capacidade do comboio
logístico; nesse caso, cresce de importância a disponibilidade de área útil do convés
principal das balsas e, consequentemente, o volume de carga a ser ocupado na
embarcação.

A padronização da frota do CECMA com balsas preparadas para

compor um comboio integrado garantiriam um sistema adequado às necessidades
das guarnições militares no âmbito do CMA, por se tratar de um sistema modular e
flexível.
De uma maneira geral, em se considerando os aspectos apresentados nas
seções anteriores do presente estudo, as balsas a serem empregadas pelo CECMA
devem possuir as seguintes características:
- baixo calado, a fim de proporcionar condições de navegação, mesmo nos períodos
submetidos à uma estiagem mais intensa, conforme explorado na Seção 2.1;
- condições para embarque de carga geral, inclusive cargas “unitizadas”,
“paletizadas” ou em contêineres, para fins de atender à demanda de transporte de
todas as classes de suprimento, especialmente as classes I, II, V, VI e IX; e
- proporcionar modularidade e flexibilidade, para fins de atender a demandas
variadas de volume e peso de carga. Na Seção 2.3, é possível constatar valores
consideravelmente altos de amplitude e desvio-padrão em relação ao peso das
cargas transportadas por viagem;

2.6.3.1 Forma e geometria

Ainda recorrendo a Garcia, as dimensões principais e formas geométricas de
uma embarcação tem influência sobre aspectos importantes, tais como capacidade
de carga, estrutura e resistência ao avanço que, por sua vez, estão diretamente
relacionadas com o custo da embarcação, consumo de óleo combustível 68 e na
geração de receita. O autor supracitado baseia-se em uma Teoria Hidrodinâmica
que classifica o comboio logístico em três categorias: integrado, semi integrado e

68

Conforme os dados contidos nos relatórios da viagens logísticas executadas pelo CECMA nos últimos três
anos e de acordo com o DAMEPLAN da OM, o consumo médio de óleo diesel, nos deslocamentos de ida e
retorno, para os Eixos Madeira, Solimões e Negro é estimado em 17.890 litros, 24.780 litros e 15.840 litros
respectivamente, correspondendo com 50% a 60% dos custos diretos relativos ao deslocamento logístico.
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não integrado (2000 apud HIRATA69, 1991), perfeitamente elucidado conforme a
ilustração seguinte.

Figura 21 – Formas geométricas de comboios.
Fonte: Garcia (op. cit. nota 44, p 31) apud Hirata (1991).

Os desenhos geométricos das embarcações interferem diretamente no Fator
de Integrabilidade do comboio fluvial (GARCIA, 2000 apud LATORRE70, 1983, p 28).
Tal valor é diretamente proporcional à Resistência Total ao avanço (R T) que, por sua
vez, é diretamente proporcional à Potência Efetiva demandada pelo propulsor (PE).

Tipos de embarcações / comboios

Fator de Integrabilidade (Fi)

Integrado ou autopropelido

0,027

Semi integrado

0,040

Não integrado

0,050

Chatas de dimensões diferentes entre si

0,0728

Quadro 8 – Fator de integrabilidade dos comboios logísticos
Fonte – Garcia (op. cit. nota 44, p 35) apud Latorre (op. cit. nota 68).

Pela própria assimetria das balsas do CECMA, verifica-se o enquadramento
destas no grupo de embarcações que apresentam maior Fator de Integrabilidade,
impactando diretamente no consumo de combustível e na velocidade desenvolvida
pelos comboios logísticos. A presente pesquisa não tem o intuito de apresentar
detalhadamente os cálculos para a aferição dos valores relativos ao empuxo, à
69

HIRATA, K. Hidrodinâmica I. Faculdade de Tecnologia de Jahu-FATEC-JH – CEETPS. Jahu – SP.
LATORRE, R. Shallow river pushboat preliminary design. Instituto Pan Americano de Engenharia Naval.
Setembro, 1983.
70
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resistência e à potência demandada, mas tão somente esclarecer sobre os possíveis
impactos gerados na formação dos diferentes tipos de comboios logísticos.
Pelo entendimento de Garcia, deve-se haver a preferência pela adoção de
comboios integrados, sempre que possível. Para o CECMA, seria uma solução
pertinente à sua realidade, uma vez que permite o ajuste da capacidade do comboio
conforme a demanda existente para o momento, além de proporcionar maior rapidez
e economia nos deslocamentos logísticos (maior velocidade de cruzeiro e menor
consumo de combustível).

2.6.3.2 Dimensões

Para as dimensões das balsas, o modelo ideal seria o que prevalecesse uma
maior área de convés principal livre (plataforma) e com pontal reduzido (menor
calado e menor arqueação bruta), tudo enquadrado conforme o sistema de comboio
integrado, como já apresentado no item anterior.
Em relação à área de convés principal, obtida pelo produto entre o
comprimento e a boca, seria conveniente um espaço que permitisse uma maior
racionalização

de

espaços

para

embarque

de

carga

geral,

seja

com

acondicionamento de contêineres (preferencialmente de 20 pés), seja para permitir o
embarque de carga pelo sistema roll-on, roll-off.

Considerando que o contêiner

marítimo modelo padrão possui uma largura de 2,438 m e comprimento de 6,058
m71 (dimensões externas), seria interessante a adoção de embarcações com boca
(largura) medindo, ao menos, 11,50 m permitindo, dessa maneira, o enfileiramento
de 4 contêineres; esta largura estaria limitada pela borda falsa72, além de respeitar a
dimensão mínima de 0,8 m73 para as passagens de proa a popa.
Quanto ao comprimento, podem ser adotadas balsas com extensão linear de
40 m, estando dentro do escopo estabelecido por Padovezi, que convenciona a
extensão das chatas padrão variando de 40 m a 60 m. Essa dimensão permitira, ao
CECMA,
71

a formação de comboios integrados com comprimento total de

Tais dimensões podem ser obtidas por meio dos sites de diversas empresas do ramo de logística.
Conforme o item 0611 – Requisitos técnicos para as embarcações em Área 1 das NORMAN 02/DPC (anexo), a
borda falsa deverá, em princípio, possuir altura não inferior a 1 m.
73
Conforme a letra c) do item 2 do Anexo 3 M das NORMAN 02/DPC, os corredores ou passarelas externas de
circulação e acesso com até 10 m de comprimento deverão ter 650 mm. Quando o comprimento exceder a 10
m, a largura mínima deverá ser acrescida de 50 mm para cada 2 m ou fração de comprimento, até no máximo
de 800 mm.
72
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aproximadamente 120 m (a três balsas) ou, excepcionalmente, módulos de até
quatro balsas, distribuídas em duas fileiras.
Já quanto ao pontal moldado, este poderia possuir dimensão de 1,50 m (valor
próximo ao das embarcações com menor pontal moldado hoje empregadas pelo
CECMA); essa dimensão também facilita o próprio processo de construção das
balsas nos estaleiros, pela grande disponibilidade de bobinas de aço com largura de
1.500 mm destinadas ao setor de construção naval de Manaus.
Em relação às balsas com superestrutura sobre o convés principal, tais
embarcações, destinadas principalmente ao transporte de Sup Cl I (gêneros secos)
poderiam ser dotadas de casarias com dimensões de 18,0 m comprimento x 7,0
largura x 2,8 m altura (semelhante às dimensões da superestrutura da balsa
Parnaíba), perfazendo um volume total de aproximadamente 353 m3 e volume útil
para acondicionamento de carga74 de aproximadamente 300 m3. Tal espaço é, na
prática, suficiente para atender à demanda de Sup Cl I para as Organizações
Militares situadas nos Eixos Negro e Solimões pelo período de 3 meses 75.

Figura 22 – Balsa Parnaíba, embarcação dotada de superestrutura para transporte de Sup Cl I.
Fonte: DAMEPLAN / Cia Trnp.
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Tal volume é o equivalente ao da Balsa Parnaíba, atualmente em uso pelo CECMA; seu valor é menor que o
volume total em razão da casa de geradores, estes utilizados para manter a climatização do ambiente e
permitir uma melhor conservação da carga (particularmente o Sup Cl I)
75
Segundo dados do CCOL / 12ª RM, o total de 3 (três) Fatores de Consumo (FC) mensais de Sup Cl I seco para
o Eixo Solimões é de aproximadamente 92 toneladas e para o Eixo Negro é de aproximadamente 77 toneladas.
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2.6.3.3 Deslocamento leve
O deslocamento leve, segundo as NORMAN-02/DPC, “é o deslocamento que
a embarcação, com todos os seus equipamentos e máquinas prontos para
funcionar, apresenta quando está completamente descarregada, isto é, sem carga
nos porões ou nos demais compartimentos a ela destinados”.

Geralmente, o

deslocamento leve apresenta valor muito próximo a estrutura da embarcação.
Garcia estabelece uma correlação entre o produto LBD (comprimento x boca
x pontal moldado) com o peso em aço da estrutura da embarcação, estabelecendose uma constante de material estrutural por meio da formulação abaixo:

Paço = Ke * LBD

onde:
Paço – massa (“peso”) de aço estrutural (chapas, perfis e tubos estruturais), em
tonelada;
Ke – constante de material estrutural, que depende do tipo da embarcação;
L – comprimento da embarcação na linha d´água, em metros76;
B – boca moldada da embarcação, em metros;
D – pontal moldado da embarcação, em metros.
Por meio de pesquisa de embarcações empregadas na hidrovia Tietê-Paraná,
Garcia obteve os seguintes valores da constante de material estrutural, conforme
quadro abaixo:

Tipo de embarcação
Chatas: casco, não inclui casarias,
mesmo em pequenas dimensões
Empurradores:
Casco
Casaria

Constante de material estrutural (Ke)
10,47% (10,0% a 11,0%)

13,86% (13,5% a 14,5%)
6,51% (6,0% a 7,0%)

Quadro 6 – Valores da constante de material estrutural (Ke), de embarcações do sistema TietêParaná.
Fonte: Garcia (2001).

76

Também denominada como comprimento de regra. Equivale a 96% do comprimento total numa linha
d´água correspondente a 85% do menor pontal moldado medido a partir da linha de base. Para efeitos de
cálculo no presente estudo, para as embarcações do CECMA será considerado a equivalência de 96% do
comprimento total da embarcação, valor que é o mais frequente para as embarcações hoje existentes na OM.
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Para as embarcações propostas para o presente trabalho, foi considerada a
Ke estimada do casco de 3 balsas hoje existentes no CECMA (Aracoara, Xingu e
Jaraqui 200), cuja média aritmética foi de 12,05% e, para as casarias, a estimativa
foi estabelecida mantendo a mesma Ke dos empurradores conforme Quadro 6.
Ainda em relação ao peso estrutural das balsas do CECMA, considerou-se o
peso da rampa de 3,0 toneladas (valor próximo ao das quatro balsas anteriormente
mencionadas) e o peso de eletrodos na ordem de 3% do peso da estrutura em aço,
conforme estabelecido por Garcia.

Os valores finais dos pesos estruturais das

embarcações a serem propostas constam conforme tabela a seguir:
TABELA 4 – Peso estrutural (deslocamento leve aproximado) das balsas propostas
para o CECMA.
Tipo de embarcação
Balsa de convés livre
Dimensões do casco (LBD)
Dimensões da casaria (comp x
larg x alt)
Ke Casco
Ke Casaria
Paço (casco - ton)
Paço (casaria - ton)
Paço (rampa - ton)
Paço (total - ton)
Peletrodo (3% Paço – ton)
Peso estrutural total (ton)

c/ rampa

s/ rampa

38,4 x 11,5 x 1,5

38,4 x 11,5 x 1,5

-

-

12,05%
79,82
3,00
82,82
2,48
85,30

12,05%
79,82
79,82
2,39
82,21

Balsa com
superestrutura
s/ rampa
38,4 x 11,5 x 1,5
18,0 x 7,0 x 2,8
12,05%
6,51%
79,82
22,97
102,79
3,08
105,87

Fonte: o próprio autor.

Os dados relativos ao peso estrutural das embarcações tem, por finalidade
principal, o estabelecimento dos custos financeiros para a construção de tais meios,
a ser apresentado na Parte 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO.

3.6.3.4 Arranjo geral, volume total e arqueação bruta (AB)

O arranjo geral das balsas propostas pelo CECMA foi elaborado pelo
Escritório de Projetos do CECMA77 por meio do software AutoCad, com desenhos
em perspectiva superior e em perfil, conforme constam no Apêndice D.

77

Para a elaboração do arranjo geral, este autor contou com a colaboração do militar encarregado do Escritório
de Projetos do CECMA, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Técnicos Temporários (OTT) SAMUEL BARBIERI DE
FARIA, com formação em Tecnólogo em Construção Naval pela FATEC – Faculdade de Tecnologia – Jaú - SP.
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Por meio de cálculos empíricos das dimensões das figuras geométricas
disponíveis nos desenhos em questão78, foram obtidos os volumes totais das
estruturas das embarcações e suas respectivas arqueações brutas (AB) 79, conforme
é possível verificar na tabela que adiante segue:
TABELA 5 – Volume e arqueação bruta das balsas propostas para o CECMA
Dados estimados

Dimensões do casco (comp x boca x pontal moldado)
Dimensões da casaria (comp x larg x alt)
Volume do casco80 (VC - m3)
Volume da superestrutura (VS - m3)
Volume total dos espaços fechados (VC + VS - m3)
Arqueação bruta

Tipo de embarcação
Balsa de convés
Balsa com
livre
superestrutura
40,0 x 11,5 x 1,5
625,1
625,1
160

40,0 x 11,5 x 1,5
18,0 x 7,0 x 2,8
625,1
352,8
977,9
254

Fonte: o próprio autor.

Com base nos dados numéricos de volume e arqueação bruta das balsas
propostas e considerando o peso estrutural (deslocamento leve) das mesmas,
conforme apresentado no tópico anterior e a massa específica da água de 1,000 ton
/ m3, é possível obter uma estimativa do deslocamento carregado81 e do porte
bruto82 de tais embarcações83, com valores próximos a 530 ton e 450 ton para as
balsas de convés livre e de 530 ton e 425 ton para as balsas com superestrutura.

2.6.4 Estimativa de custos para a aquisição de balsas

A aquisição de meios destinados à atividade militar requer planejamentos e
estudos acerca dos recursos necessários (originários do orçamento federal) para a
78

O dimensionamento exato do volume e da arqueação bruta de uma embarcação é calculado por meio de um
projeto completo inserido no memorial descritivo, que inclui o Método de Simpson, este aplicado à
determinação do volume do casco. Por limitações técnicas deste autor, não será objeto de estudo para este
trabalho acadêmico.
79
Calculada conforme a fórmula apresentada na Seção 2.4.2 da presente pesquisa.
80
Valor obtido considerando o múltiplo da estimativa do coeficiente de bloco com o produto comp x boca x
pontal moldado; para as balsas do CECMA, adotou-se o coeficiente de bloco em 0,906.
81
É o deslocamento que tem a embarcação quando está flutuando na sua condição de maior imersão, ou seja,
completamente carregada, e está associado ao calado moldado da embarcação.
82
Porte bruto ou “Deadweight” é a diferença entre o deslocamento carregado e o deslocamento leve e
caracteriza a quantidade de carga que uma embarcação pode transportar, considerando todo item
transportado a bordo.
83
Segundo as NORMAN-02/DPC, o valor exato da capacidade de carga de uma embarcação é obtido por meio
de provas de inclinação e testes hidrostáticos, que é uma das partes do projeto de construção de uma
embarcação e que não será objeto de estudo no presente trabalho.
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obtenção do produto / serviço, principalmente quando se de projetos que envolvem
valores consideráveis.
No caso de aquisição de embarcações, há sempre uma estimativa de
dispêndio de grandes quantias, muitas vezes na ordem de milhões de reais, dados a
complexidade dos projetos e o grande volume de insumos necessários para a
construção das mesmas.

Figura 23 – Módulo logístico para transporte de meios empregados na Operação AmazonLog,
Ago/17. Pela insuficiência de meios do CECMA, foi necessário o apoio da COMARA, com o
empréstimo de duas balsas (popa e centro).
Fonte: Seção de Relações Públicas / CECMA.

Em trabalho versando sobre método para determinação de custos de
construção e operação de embarcações fluviais, Garcia propõe um método de
estimativas baseada na disposição de informações coletadas na forma de índices e
não em valores absolutos, valendo-se da diferença de porte das embarcações por
ele pesquisadas, condição que gera uma disparidade na quantidade de materiais e
mão de obra empregada na construção.

O referido autor estabeleceu uma

composição de custos em vários segmentos que, no caso de balsas para transporte
de carga geral, consideram-se três deles: custos para construção da estrutura –
materiais e mão de obra (chapas e perfis, eletrodos, oxigênio, acetileno e custo
homem-hora); custos de tratamento das partes estruturais e pintura (jateamento com
areia mais pintura e tintas); e custos indiretos. O preço final do produto é calculado
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pelo somatório de todos esses custos, acrescidos de 10% (dez por cento), que é a
taxa de referência da margem de lucro das indústrias de construção naval.
Consolidando os dados para determinação do custo da estrutura das
embarcações, Garcia chegou ao valor de R$ 3,84 / Kg de aço, referentes a fevereiro
de 200084. Corrigindo os valores para o período atual (julho / 2017), com correção
inflacionária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA – IBGE)85, que é
índice oficial do governo federal, há uma correção de 203,05% (duzentos e três
vírgula zero cinco por cento), fazendo com que o custo do kilograma de aço já
processado nas embarcações seja estimado em R$ 11,6486.

84

Esses valores foram obtidos por meio de levantamento junto às empresas de construção naval na região da
hidrovia Tietê – Paraná.
85
Para obtenção dos valores, acessar https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO.
86
A título de referência, o valor pago para aquisição da balsa Aracoara, cuja contratação foi em março / 2014,
foi de R$ 1.190.800,00. Se levar em consideração a estimativa de peso de aço de sua estrutura (aprox 128,45
ton) e o índice inflacionário de fevereiro / 2000 a março / 2014 (gerando um valor de R$ 9,37 / kg de aço), a
estimativa final de custos para a aquisição da referida embarcação, seguindo esse método, seria de R$
1.208.730,00, quantia próxima ao valor efetivamente contratado (variação inferior a 2%).
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Este capítulo tem por finalidade apresentar o roteiro estabelecido para a
solução do problema de pesquisa.

Quanto à natureza, segundo classificação

estabelecida por NEVES e DOMINGUES (apud GIL, 2002), trata-se de uma
pesquisa do tipo aplicada, uma vez que seu objetivo é a produção de conhecimentos
que tenham aplicação prática e dirigidos à solução de problemas reais específicos
que, no trabalho em questão, foram verificadas as características mais adequadas,
com as respectivas condicionantes doutrinárias e operacionais das balsas
empregadas pelo CECMA nas viagens logísticas fluviais sob sua responsabilidade,
valendo-se do método indutivo como forma de viabilizar a tomada de decisões
acerca do alcance da investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade
de suas generalizações.
Foram realizadas abordagens tanto quantitativas quanto qualitativas do tema
proposto, por meio da bibliografia sobre a hidrografia da Amazônia Ocidental e a
estrutura logística no âmbito do CMA / 12ª RM, dos dados constantes nos relatórios
das viagens logísticas realizadas pelo CECMA, da legislação e doutrina vigentes
sobre a logística militar, sobre os conceitos e normas técnicas relacionados às
embarcações empregadas em águas interiores. Para um melhor entendimento das
ideias propostas, o presente capítulo foi dividido nos seguintes tópicos: Objeto
Formal de Estudo; Amostra e Delineamento de Pesquisa.

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO
A presente pesquisa teve por objetivo levantar as características ideais das
balsas empregadas pelo CECMA nos deslocamentos logísticos na área de
abrangência do Comando Militar da Amazônia.

Como contribuição, foi possível

definir qual o tipo e as dimensões mais adequadas das balsas empregadas nos
comboios logísticos, servindo como subsídio para a elaboração de futuros projetos
para aquisição de embarcações logísticas destinadas a transporte fluvial no âmbito
da 12ª RM.
Em

relação

as

variáveis,

estas

foram

delimitadas

por

estabelecimento de uma correlação e nível de dependência entre elas.

meio

do
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3.1.1 Definição conceitual das variáveis
Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, o “ambiente
operacional”, os “meios disponíveis” e o “fluxo logístico” apresentam-se como
variáveis independentes, uma vez a manipulação destas influencia decisivamente
sobre “necessidade de readequação e/ou aquisição de novas balsas”, assim
estabelecida como a variável dependente.
Baseando-se nos dados, conceitos e informações apresentados no Capítulo 2
– Revisão de Literatura, foi possível identificar a grande complexidade atualmente
existente nas atividades logísticas no âmbito do Comando Militar da Amazônia,
particularmente aquelas relacionadas à Função Logística Transporte. Tal contexto
permitiu uma perfeita delimitação da abrangência das variáveis independentes com
a respectiva consequência para a variável dependente.

3.1.2 Definição operacional das variáveis

Com o objetivo compreender a influência que as variáveis independentes
exercem sobre a necessidade de readequação e/ou aquisição de novas balsa, foram
pesquisados e analisados diversos conceitos relacionados ao tema, além de serem
extraídos dados relativos às embarcações atualmente existentes no CECMA e aos
deslocamentos logísticos realizados pela referida OM.
Com o objetivo de operacionalizar as variáveis independentes, estas foram
divididas em dimensões com os respectivos indicadores, conforme observa-se no
quadro a seguir:
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Quadro de operacionalização das variáveis independentes
Variável
Forma de
Dimensão
Indicadores
Independente
medição
Revisão de
Regime dos rios
literatura
Eixos de navegação
Ambiente
Revisão de
Distância do itinerário
Operacional
literatura
Guarnições militares
Revisão de
OM atendidas
(localização)
literatura
Revisão de
literatura
Classificação
Coleta de dados
Meios
Observação
(embarcações)
Categorização
Coleta de dados
disponíveis
Capacidade de carga
Observação
Coleta de dados
Quantidade
Observação
Carga transportada
Peso de volume de
Coleta de dados
Fluxo logístico
pelo CECMA
carga
(Apêndice A)
Quadro 7: Operacionalização das variáveis independentes.
Fonte: o autor.

Visando a operacionalização da variável dependente “necessidade de
readequação e/ou aquisição de novas balsas”, foram estabelecidas três
dimensões: Categorização, Requisitos Técnicos e Custos. Sua operacionalização
consta conforme quadro seguinte:

Quadro de operacionalização da variável dependente
Variável
Dependente

Dimensão

Indicadores
Classificação

Categorização

Capacidade de carga
Quantidade

Necessidade de
readequação e/ou
aquisição de novas
balsas

Cumprimento das
normas e legislações
vigentes
Requisitos técnicos
Adequação à realidade
do CMA / 12ª RM
Custos

Recursos financeiros
necessários

Quadro 8: Operacionalização da variável dependente.
Fonte: o autor.

Forma de
medição
Revisão de
literatura
Revisão de
literatura
Coleta de dados
Observação
Revisão de
literatura
Revisão de
literatura
Coleta de dados
Observação
Revisão de
literatura
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3.1.3 Alcances e limites

A presente pesquisa limitou-se, tão somente, às embarcações logísticas sem
propulsão (balsas) atualmente empregadas e propostas para o CECMA, excluindose

todas

as

demais

embarcações

(empurradores,

Ferry

Boats,

lanchas

administrativas, lanchas tático-operacionais) atualmente empregadas pela OM.
Desconsideraram-se

também

as

condições

das

instalações

portuárias

e

atracadouros das áreas na quais o CECMA atua e os equipamentos especializados
necessários de operações de embarque e desembarque, particularmente para
cargas em contêineres, “paletizadas” ou unitizadas.
Na análise das variáveis independentes, estas foram limitadas da seguinte
maneira: quanto ao ambiente operacional, este autor limitou-se, no tocante aos rios,
somente ao estudo do traçado geral e, no tocante às guarnições militares, somente
ao levantamento das organizações militares, desconsiderando os efetivos nelas
existentes.

Já quanto ao fluxo logístico, foi considerado, para fins de análise, o

suprimento transportado pelo modal fluvial, os meios do CECMA, no período
compreendido entre os anos de 2014 e 2016.
Já em relação à variável dependente, esta ficou limitada ao arranjo geral das
embarcações,

não

sendo

considerado,

nesse

caso,

o

detalhamento

dos

componentes previstos em memorial descritivo (sistema elétrico, hidráulico,
dispositivos de segurança, entre outros).

3.2 AMOSTRA

Por ser uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa, foi utilizado o
processo de obtenção de amostras de dados relativos aos deslocamentos logísticos
realizados pelo CECMA. Para a seleção da amostra, levou-se em consideração a
temporalidade, com a observação dos dados mais recentes, relativos à frequência
de viagens e carga transportada nas missões ocorridas nos triênio 2014 – 2016.
O universo envolveu todas as viagens logísticas executadas pelo CECMA e
todas as classes de suprimento nelas transportadas. Como critério de inclusão,
foram consideradas somente os deslocamentos logísticos sob coordenação da 12ª
RM, ficando fora desse escopo as missões do CECMA demandadas por demais
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Grandes Comandos, Organizações Militares ou Órgãos civis e as viagens realizadas
pelo Eixo Amazonas87.
Como se pode observar na tabela a seguir, a amostra (34 eventos)
corresponde a 82,9% dos deslocamentos fluviais executados pelo CECMA no triênio
2014-2016 (41 eventos), ou seja, a grande maioria das missões logísticas fluviais
realizadas durante aquele período. Cabe destacar que essa amostra corresponde a
totalidade (100,0%) das viagens logísticas fluviais sob coordenação da 12ª RM88.
TABELA 6 – Delimitação da amostra – viagens logísticas analisadas.
2014
Eixo
Madeira
Rio Negro
Solimões
Amazonas
Total

Eventos
3
7
6
1
17

Selec
3
7
6
0
16

2015
Partic
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
94,1%

Eventos
4
4
5
1
14

Selec
4
3
4
0
11

2016
Partic
100,0%
75,0%
80,0%
0,0%
78,6%

Eventos
2
2
4
2
10

Selec
2
2
3
0
7

Partic
100,0%
100,0%
75,0%
0,0%
70,0%

Fonte: o autor.

Para cada um dos eventos selecionados, foram apuradas as quantidades de
cargas, por divisão em classes de suprimento, conforme exposto na Seção 2.3 da
presente pesquisa.

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Com a finalidade de determinar o tipo de pesquisa, foram buscadas as
classificações mais usuais que atualmente vigoram no campo da metodologia
científica, a fim de se estabelecer uma maior coerência entre a formulação do
problema e a sua solução, produzindo conhecimento aplicável, efetivo e de
aceitação acadêmica.
“O método científico caracteriza o estudo científico. Ou seja, se não houver
utilização do método científico, a monografia ou o artigo não será
considerado científico. E é na seção de metodologia que se explica à
comunidade científica e ao leitor como o trabalho foi empreendido,
permitindo assim que seja replicado ou avaliado.” (ACEVEDO; NOHARA,
2004, p. 50)

87

Conforme o calendário logístico estabelecido pela 12ª RM, o Eixo Amazonas compreende o itinerário
Manaus-AM x Belém-PA.
88
Estas viagens fazem parte do Plano Geral de Transporte (PGT) – Eixo Amazônico (Eixo Madeira) e Plano de
Transporte Regional (Eixo Solimões e Eixo Rio Negro).
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No que se refere à natureza, a presente pesquisa é do tipo aplicada, pois tem
por objetivo a produção de conhecimentos com aplicação prática, direcionados à
solução de um problema real e específico.
Quanto à abordagem, a presente pesquisa é do tipo quali-quantitativa, uma
vez que utiliza o estudo bibliográfico e a sistematização de dados coletados. O
método empregado para análise e solução do problema foi o dedutivo, uma vez que
parte de várias premissas para que se obtenha a conclusão, que é um caso
particular (meios para navegação do CECMA) dentro de um cenário geral.
Quanto ao objetivo geral, a pesquisa pode ser classificada como descritiva,
uma vez que aumenta o conhecimento sobre o tema, por meio do estabelecimento
das relações e interferências entre as variáveis do estudo.

Neste trabalho, o

problema a ser investigado está claramente definido e procura-se obter dados
quantitativos em relação aos meios empregados para o transporte de cargas pelo
CECMA.
A pesquisa documental e bibliográfica foi realizada por meio do levantamento,
seleção de bibliografia e fichamento dos dados, o que permitiu proporcionar os
requisitos necessários para a pesquisa e a discussão dos resultados.
A pesquisa de campo foi realizada por meio de observações feitas pelo
próprio autor, que desempenhou a função de Chefe do Centro de Operações de
Transporte – COT89, nas fases de planejamento e execução das viagens logísticas
fluviais realizadas pelo Centro de Embarcações e, atualmente, desempenha a
função de Comandante da Companhia de Transportes90, subunidade de detém os
meios empregados para as missões logísticas.
A

pesquisa

compôs-se

das seguintes etapas: pesquisa de

campo

(desempenho da função atinente ao objeto de estudo), busca e seleção da
bibliografia existente, coleta e análise dos dados, leituras para aprofundamento do
tema; e apresentação e discussão dos resultados obtidos.

89
90

Função desempenhada entre os meses de fevereiro e dezembro do ano de 2016.
Função desempenhada a partir de janeiro de 2017.
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3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura

Com o propósito de definir conceitos, possibilitar a elaboração da pesquisa e
viabilizar a solução do problema levantado, a revisão da literatura procedeu-se da
seguinte maneira:

3.3.1.1 Fontes de busca

- Sites de órgãos governamentais ligados à administração de águas interiores e à
navegação fluvial;
- Sites ligados à Amazônia Ocidental;
- Sites ligados à atividade logística;
- Cartas náuticas da Amazônia Ocidental;
- Sites do Exército e DGP, para busca de informações relativas às guarnições
militares;
- Sites do Comando Militar da Amazônia e da 12ª Região Militar;
- Sites contendo trabalhos acadêmicos;
- Relatórios e documentos do CECMA;
- Portarias e legislações em vigor;
- Manuais do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa;
- Trabalhos acadêmicos relacionados à logística e à construção naval; e
- Banco de dados da Companhia de Transporte e da Divisão de Instrução de
Embarcações do CECMA.

3.3.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicos
Foram utilizados os seguintes termos descritores: “Fisiografia da Amazônia
Ocidental, Logística na Amazônia Ocidental, navegação fluvial, comboios logísticos
fluviais, tipos de balsas, Logística Militar, Condicionantes Operacionais, Requisitos
Técnicos Logísticos e Industriais”, respeitando-se as peculiaridades de cada base de
dados.
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3.3.1.3 Critérios de Inclusão

- Estudos oficiais, ou com reconhecimento metodológico e científico ou de
profissionais com notório saber sobre o tema pesquisado;
- Estudos publicados em português.

3.3.1.4 Critérios de exclusão

- Estudos de abordagem internacional;
- Estudos sem identificação da fonte de dados;
- Estudos publicados em idioma estrangeiro.

3.3.2 Procedimentos metodológicos

O

capítulo

2

da

presente

pesquisa

materializa

os

procedimentos

metodológicos elencados no item 3.3.1, bem como as fontes utilizadas no referencial
teórico encontram-se registradas no capítulo de Referências ao final deste trabalho.
Para a coleta de dados relativos às viagens logísticas e às embarcações, foram
realizadas pesquisas documentais como aditamentos, relatórios das viagens e
projetos de construção com seus respectivos memoriais descritivos, com a posterior
compilação e análise dos mesmos.
Para ambos os processos, este autor valeu-se de verificações, in loco, junto a
outros militares e seções, cujas funções estão diretamente relacionadas à atividade
de navegação fluvial, em especial a Companhia de Transportes91, o Escritório de
Projetos e a Divisão de Instrução de Embarcações, todas pertencentes ao CECMA.

3.3.3 Instrumentos

Como instrumento para a realização da pesquisa bibliográfica e documental,
foi empregado o processo de fichamento; tal procedimento se deu por meio de
apontamento em um fichário exclusivo da pesquisa.
91

A Companhia de Transportes passou a ter tal designação a partir de janeiro de 2016; até então, sua
denominação era “Companhia de Embarcações”. Tal mudança ocorrera em razão do projeto de reestruturação
da logística no âmbito da 12ª RM, na qual há a previsão de que o CECMA se transforme em um Batalhão de
Transporte.
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Pelo fato da pesquisa de campo consistir somente no processo de
observação, este autor julgou prescindível a realização de questionários e
entrevistas, motivo pela inexistência deste instrumento no presente trabalho.

3.3.4 Análise de dados

Por ser uma pesquisa quali-quantitativa, a análise dos dados ocorreu
comparando os valores apresentados na seção 2.3 (dados das viagens logísticas)
com a capacidade e os tipos das embarcações nelas empregadas, inseridas no
contexto do ambiente operacional (rios navegados e guarnições atendidas) e da
estrutura atualmente existente na Logística Militar Terrestre.

Essa sistematização

de dados permitiu a realização de uma análise quanto à eficiência e adequabilidade
do método empregado pelo CECMA para o cumprimento de sua missão principal.
Dessa forma, tornou-se factível a elaboração de um modelo mais adequado
tanto ao tipo quanto às dimensões e capacidades das balsas a serem empregadas
nas missões logísticas no âmbito da 12ª RM. Portanto, houve uma análise qualiquantitativa dos dados para o entendimento das questões que envolvem o objeto de
estudo, com a finalidade de responder ao problema da pesquisa.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Concebe a este capítulo a apresentação da expectativa de resultados a
serem alcançados ao término da revisão bibliográfica e documental, além das
observações realizadas por este autor. Dessa forma, pretende-se alcançar uma
abordagem abrangente do objeto formal, uma vez que busca concluir quanto à
necessidade ou não de mudança ou readequação dos meios logísticos fluviais
empregados na Amazônia Ocidental, além de contribuir para a evolução da presente
linha de pesquisa e fornecer subsídios para a Força Terrestre, em especial o
COLOG e a 12ª RM, na tomada de decisões acerca da atividade logística executada
pelo CECMA.

4.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE DE CARGAS NAS VIAGENS
LOGÍSTICAS FLUVIAIS

A carga total transportada pelo CECMA na execução das viagens logísticas,
no triênio 2014-2016, pelos três eixos de suprimento regularmente empregados para
a navegação daquela OM, foi de 4.876,3 toneladas, num total de 34 viagens
logísticas. Isso resulta em uma média aritmética de 143,4 toneladas por viagem,
considerando os deslocamentos tanto de ida quanto de retorno, assim distribuídas
em cada um dos eixos de suprimento:

Carga transportada por eixo de suprimento (ton)
2014

2015

2016
2.443,3

1.476,9
1.211,5
956,1

881,6
350,3

529,1

368,2

Eixo Madeira

486,1

461,7
227,3
Eixo Solimões

360,6

Eixo Rio Negro

Gráfico 1 – Carga transportada, em toneladas, por eixo logístico de suprimento.
Fonte: o próprio autor.

Total
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Observa-se um valor decrescente ao longo do três anos em relação ao total
da carga transportada.

Tal fato deve-se, em grande parte, em razão da maior

quantidade de viagens ocorrida nos primeiros anos observados e do grande volume
de Sup Cl IX (motomecanização) transportado nos anos de 2014 e 2015, como
poderá ser verificado mais adiante.
Esse valor, se comparado às médias de cargas transportadas por diversas
empresas que atuam no ramo da logística, é relativamente pequeno 92. Entretanto,
há de se considerar a grande variedade dos suprimentos que são transportados
nesses comboios logísticos dificultando, de certa forma, a disposição, o
acondicionamento e o controle de toda a carga embarcada.
Além das dificuldades acima elencadas, deve-se também considerar o fator
limitador para o transporte de cargas dentro do contexto da logística militar terrestre,
que é o espaço (volume) ocupado pelas cargas. Sobre tal aspecto, cabe mencionar
a extrema limitação quanto à flexibilidade das embarcações, principalmente para o
transporte dos materiais e Sup Cl VI e Cl IX, muitas vezes esbarrados pelo grande
volume de Sup Cl I e II.
E relação a quantidade de viagens, houve um decréscimo gradual ao longo
dos três anos analisados, conforme é possível verificar o gráfico seguinte:

Viagens logísticas por eixo de suprimento
2014

2015

2016
16

11
7

6
3

4

4
2

Eixo Madeira

3

Eixo Solimões

7
3

2

Eixo Rio Negro

Total

Gráfico 2 – Quantidade de viagens logísticas por eixo logístico de suprimento.
Fonte: o próprio autor.

92

Na Amazônia Ocidental, é comum a operação de diversos comboios logísticos civis que realizam o transporte
de cargas superior a 1.000 toneladas por viagem.
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A redução da quantidade de viagens se deve, em grande parte, à diretriz
estabelecida pela 12ª RM, especialmente a partir do ano de 2016, para fins de
melhor racionalização dos meios empregados, com o intuito de redução de custos,
especialmente em relação ao consumo do óleo diesel que, conforme já mencionado
anteriormente, corresponde ao principal insumo para a execução dos deslocamentos
logísticos.

Para continuar atendendo à demanda de transporte de suprimentos,

pratica-se o processo de terceirização, por meio da contratação de empresas
transportadoras.

Distribuição de suprimento transportado por
Classe I
classe - 2014
Classe II

1,9%

Classe III
Classe IV

29,9%

Classe V
49,7%

Classe VI

9,8%

Classe VII

5,2%

Classe VIII
1,1%

0,3%

0,3%

1,5%

0,4%

Classe IX
Classe X

Gráfico 3 – Carga transportada por classe de suprimento, ano 2014.
Fonte: o próprio autor.

Distribuição de suprimento transportado por
classe - 2015
Classe I
Classe II

2,3%

Classe III
35,2%

34,4%

Classe IV
Classe V
Classe VI

13,6%

7,0%

Classe VIII
Classe IX

0,8%
0,4%

Classe VII

2,2% 2,2%

2,0%

Classe X

Gráfico 4 – Carga transportada por classe de suprimento, ano 2015.
Fonte: o próprio autor.
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Distribuição de suprimento transportado por
classe - 2016
Classe I
Classe II
5,0%

Classe III

0,8%

Classe IV

13,4%

0,1%

47,6%

17,1%

Classe V
Classe VI
Classe VII

9,3%

Classe VIII
Classe IX

2,8%

Classe X

0,1%
4,0%

Gráfico 5 – Carga transportada por classe de suprimento, ano 2016.
Fonte: o próprio autor.

Da análise dos gráficos supramencionados, é possível constatar grandes
variações de quantidade de suprimento transportado, particularmente Cl IX, na
comparação entre os anos analisados.

Também é possível constatar o grande

volume de carga concentrado nas classes de suprimento I, II, VI e IX 93 que, durante
os anos de 2014, 2015 e 2016, corresponderam a 94,6%, 90,2% e 87,4% da carga
total transportada, respectivamente. Essa distribuição permite concluir parcialmente
que os módulos logísticos empregados pelo CECMA devem proporcionar
flexibilidade quanto ao espaço para a carga embarcada, sendo necessária a
existência de casarias climatizadas e câmaras frigoríficas para o acondicionamento
do Sup Cl I e espaços abertos no convés principal que permitam a colocação de
contêineres e o embarque de material de Engenharia e viaturas.

4.2 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DAS BALSAS ATUALMENTE EXISTENTES
NO CECMA

Dos dados apresentados na Seção 2.4, é possível constatar uma
característica marcante das balsas hoje disponíveis ao CECMA para transporte de
carga geral (6 de convés livre e 3 com superestrutura) para a realização das viagens
logísticas: a total assimetria entre elas, seja pelo tipo, pelas dimensões e
93

Apesar de não apresentar grandes volumes transportados, o Sup Cl V (armamento e munição) suscita
cuidados especiais, particularmente quanto aos aspectos de segurança e controle, fazendo com que sempre
seja considerado como uma carga de extrema relevância.
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capacidades e até mesmo pelo tempo de emprego das mesmas. Esta condição
acaba prejudicando a formação de módulos logísticos, que muitas vezes acabam
tendo capacidade limitada de carga (área e volume) pela impossibilidade de uma
perfeita atrelagem entre as embarcações.
Em relação à capacidade de carga das embarcações (peso), o gráfico a
seguir bem retrata a grande variação entre elas:

Balsas do CECMA - capacidade de carga
(ton)
2355

615
210

300

100

100

100

300

380

250

Gráfico 6: Capacidade de carga das balsas do CECMA, em toneladas.
Fonte: o próprio autor.

Dos dados acima apresentados, pode ser verificado que, em relação ao peso
das cargas, a formação dos módulos logísticos do CECMA, geralmente com duas ou
três balsas, atendem a praticamente toda a demanda de transporte fluvial, em se
considerando o histórico das viagens logísticas feitas por aquela OM logística.
Já no tocante às áreas das plataformas (convés principal)94 das embarcações
logísticas, estas estão distribuídas conforme o gráfico que segue:

94

As áreas do convés principal foram estabelecidas pelo produto comprimento x boca, cujos valores são
dimensões aproximadas. Ainda em relação a esse dado, é importante frisar que as áreas calculadas
correspondem à área total do convés principal, desconsiderando, nesse caso, as áreas ocupadas pelas casarias,
dispositivos de segurança e corredores de proa a popa e áreas de circulação, que diminuem a área efetiva (área
útil) para o acondicionamento das cargas. Para a presente pesquisa, o autor faz referência somente à área
total.
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Balsas do CECMA - área do convés
principal (m2)
2163

552
210

320

202

201

175

189

196

118

Gráfico 7 – Área do convés principal das balsas do CECMA.
Fonte: o próprio autor.

Quanto aos dados constantes no gráfico 7, observa-se que as áreas abertas
do convés principal das balsas do CECMA possuem amplas restrições, uma vez que
apenas duas delas (Aracoara e Borba) apresentam uma área considerável que
permita variações do dispositivo da carga embarcada, cabendo ressaltar que a balsa
Borba não possui rampa de acesso, o que limita decisivamente o embarque de
material de motomecanização e equipamentos de engenharia. As demais balsas,
mesmo aquelas sem superestrutura, possuem sérias limitações para o embarque de
material Cl VI e Cl IX.
Quanto aos volumes fechados sobre o convés principal (superestrutura)95,
foram submetidas para análise quatro embarcações96, cujos dados estão disponíveis
no gráfico que adiante segue:

95

Para o cálculo desses dados, foi considerada, toda a superestrutura existente, inclusive com as áreas
destinadas à praça de máquinas (geradores e reservatórios), costados, câmaras frias e demais dispositivos.
96
Apesar de não possuir superestrutura sobre o seu convés principal, a balsa Jaraqui 200 entrou no rol de
análise desse grupo de embarcações por possuir dois contêineres para transporte de carga frigorificada de 40
pés de comprimento (pouco mais de 12 metros) cada que, apesar de poderem ser removidos, fazem parte da
idealização do projeto inicial da embarcação, que foi concebida para atender, prioritariamente, o transporte de
Sup Cl I – gêneros frigorificados.
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Balsas do CECMA - volumes fechados
da superestrutura (m3)
1286

329

352

450
155

Xingu

Parnaíba

Juruá

Jaraqui 200

Total

Gráfico 8 – Volume das superestruturas das balsas do CECMA.
Fonte: o próprio autor.

Em relação aos dados aferidos no gráfico anterior, constata-se a existência de
dimensões volumétricas consideráveis de superestrutura; tais volumes são
destinados, preponderantemente, ao transporte de Sup Cl I (seco e frigorificado) e
que, baseado nas observações e experiências das missões logísticas até então
cumpridas, foi possível constatar que tais meios97 atendem, satisfatoriamente, às
demandas de transporte da mais essencial classe de suprimento.

4.3 CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE NOVAS BALSAS

Recorrendo aos dados apresentados nos itens 2.6.3 e 2.6.4, relativos ao peso
da estrutura em aço das embarcações e a estimativa do custo por kilograma de aço
processado nelas aplicadas (R$ 11,64 / kg de aço), é possível estimar os custos
para aquisição dessas novas balsas98, considerando as peculiaridades da existência
ou não de superestrutura (casaria) e de rampas de acesso, cujos valores constam
conforme tabela a seguir:

97

O CECMA dispõe ainda de um contêiner frigorificado de 40 pés que, quando empregado, geralmente é
embarcado sobre a balsa Aracoara ou a balsa Borba.
98
Essa estimativa não leva em consideração os custos com maquinários, instalações elétricas e dispositivos de
refrigeração, que no CECMA são geralmente empregados no funcionamento das balsas com superestrutura,
para fins de refrigeração / congelamento da carga transportada e sua consequente conservação.

89

TABELA 7 – Estimativa de custos para aquisição de novas balsas.
Tipo de embarcação

Custo estimado (R$)

Balsa de convés livre com rampa

964.000,00

Balsa de convés livre sem rampa

929.000,00

Balsa com superestrutura (casaria – sem rampa)

1.196.000,00

Fonte: o próprio ator.

Dos dados acima elencados, verifica-se o montante considerável de recursos
necessários para a construção desses meios.

O grande volume de insumos

empregados, com custos cada vez mais crescentes, cria essa condição, sendo
imprescindíveis, nesse caso, estudos aprofundados de viabilidade para levar a frente
tais projetos.
Convém ressaltar que a existência de casarias e/ou rampas é em função da
formação dos módulos logísticos, que serão explorados nas próximas seções desse
estudo.

4.4 PROPOSTA PARA SUBSTITUIÇÃO TOTAL DAS BALSAS DO CECMA
(CONDIÇÕES IDEAIS)

Foi verificado, na Seção 2.3 desta pesquisa, que o CECMA dispõe atualmente
de 9 balsas para transporte de carga geral, com a peculiaridade de todas elas serem
assimétricas, uma vez que apresentam uma quase que totalidade de variações em
suas dimensões, gerando perdas significativas de capacidade e eficiência
hidrodinâmica durante os deslocamentos.
Essas balsas apresentam relativa capacidade de transporte uma vez que,
baseado no histórico dos dados de transporte das viagens logísticas, é possível
constatar que os pesos das cargas transportadas sempre são bem inferiores a
capacidade da embarcação. Entretanto, baseado nas observações e experiências
vividas pelo autor, os comboios logísticos apresentam sérias restrições quanto ao
volume a ser transportado ocasionando, por diversas vezes, o adiamento para a
efetivação do transporte da carga, especialmente os materiais de engenharia e
motomecanização (Sup Cl VI e IX).

90

Soma-se a esses problemas o fato de existirem balsas antigas, com elevado
tempo de uso e vida útil já ultrapassado, gerando demandas crescentes de
manutenção.
Analisando este cenário, verifica-se a grande necessidade para aquisição de
tais meios, cujas condições ideais estão delineadas na opção da total substituição
das balsas hoje disponíveis no CECMA, com seus tipos e quantitativos muito bem
ilustrados na figura que segue:

Figura 24 – Configuração de nova frota decorrente da substituição de todas as balsas atualmente
existentes no CECMA
Fonte: o próprio autor.

Da proposta acima apresentada, constata-se a necessidade de aquisição de
10 novas balsas (2 com superestrutura, 4 de convés livre com rampa e 4 de convés
livre sem rampa99). Essa frota proporcionaria uma capacidade de formação de até 4
módulos logísticos e estes poderiam ser dimensionados em até 6 diferentes
configurações (considerando a formação de módulos com 2, 3 e excepcionalmente,
até 4 balsas). Os dados relativos a essa nova frota constam na tabela a seguir:

99

Para os cálculos de capacidade e estrutura das balsas de convés de livre sem rampa, foram considerados
valores únicos, tanto para as balsas de popa (indicadas pela cor salmão na figura 22) quanto para as balsas
intermediárias tipo box (indicadas pela cor amarela). Na prática, ocorreriam pequenas variações desses
quesitos, principalmente pela variação do coeficiente de bloco.
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TABELA 8 – Dados relativos à nova frota de balsas (proposta 1) do CECMA.

Dimensão
Quantidade de balsas

∑ porte bruto embarcações (ton)
∑ área de convés principal
embarcações (m2)
∑ volumes fechados da superestrutura
(m3)
Custo total para aquisição (R$)

Valor
10

4.450
4.320
745100
9.964.000,00

Observação
4 balsas de convés livre com rampa
(proa)
4 balsas de convés livre sem rampa (2
intermediários tipo box e 2 popa)
2 balsas com superestrutura
Já subtraindo as áreas ocupadas pela
superestrutura
Incluindo os espaços destinados à
casa de máquinas
Considerando a estimativa do custo do
aço processado a R$ 11,64 / Kg

Fonte: o próprio autor.

Cabe destacar que, em relação à estimativa do custo total para aquisição,
foram considerados todos os trabalhos e etapas no processo de construção da
estrutura das balsas, não sendo computados os custos para aquisição de
maquinários (particularmente geradores e sistemas de refrigeração), dispositivos do
sistema elétrico, dispositivos de segurança, entre outros.
Dos dados acima apresentados, é possível verificar que a adoção desse novo
modelo de frota traria aumentos significativos em relação à capacidade de transporte
de materiais e suprimentos, além de proporcionar flexibilidade na composição dos
módulos logísticos.

4.5 PROPOSTA PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DAS BALSAS DO CECMA
(CONDIÇÕES MÍNIMAS)

Partindo da proposta apresentada na seção anterior, constata-se, de forma
clara e inquestionável, que a adoção de um modelo ideal de balsas a comporem a
frota do CECMA requer recursos consideráveis para a efetivação desse projeto.
Entretanto, em razão desse grande volume de recursos, existem grandes chances
de constantes adiamentos ou mesmo a própria reprovação para tal empreitada,
dadas às fortes restrições orçamentárias pelas quais o Governo Federal tem
enfrentado, com reflexos imediatos para a Força Terrestre.
100

Os contêineres frigorificados devem ser computados à parte, uma vez que estes poderiam ser
reaproveitados das balsas já existentes no CECMA ou mesmo estariam incluídos em um novo processo
licitatório de aquisição.
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Da análise de tal cenário, seria conveniente considerar a adoção de um
projeto intermediário, com uma substituição parcial dos meios logísticos hoje
disponíveis no CECMA, mantendo ainda aquelas embarcações que apresentam
ótimas condições de operação.
Baseado nessa premissa, o modelo proposto se valeria de duas ações:
manutenção e readequação de 4 balsas hoje existentes na OM (Aracoara, Parnaíba,
Xingu e Jaraqui 200), por serem as embarcações adquiridas mais recentemente
(nos últimos 4 anos) possuindo elevado tempo de vida útil para emprego futuro; e
aquisição de 5 novas balsas, assim dimensionadas conforme figura a seguir:

Figura 25 – Configuração de nova frota decorrente da substituição parcial das balsas atualmente
existentes no CECMA.
Fonte: o próprio autor.

Do modelo em questão proposto nessa segunda linha de ação, o CECMA
teria a capacidade de mobilizar até 2 comboios logísticos integrados, podendo ser
dimensionados em até 4 diferentes configurações (2 ou 3 balsas).

Os outros

módulos logísticos seriam formados pelas balsas já existentes na Unidade.
Em relação às balsas do CECMA, estas necessitariam de readequações
superficiais em sua estrutura, basicamente com a adoção de borda balsa metálica
no perímetro de seus conveses principal, condição de proporcionaria maior
segurança para o acondicionamento da carga e, principalmente, para as tripulações
que nelas opera.
Quanto aos dados relativos a essas embarcações, o quadro a seguir
resume a capacidade que essa nova frota passaria a possuir:
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TABELA 9 – Dados relativos à nova frota de balsas (proposta 2) do CECMA.

Valor
Dimensão

Novas
balsas

Balsas já
existentes

Total

Observação

5

4

9

- 4 balsas de convés livre
com rampa
- 2 balsas de convés livre
sem rampa (1
intermediária box e 1 popa)
- 3 balsas com
superestrutura

2.225

1.505

3.730

-

2.160

1.147

3.307

∑ volumes fechados da
superestrutura (m3)

372

836101

1.208

Custo total para
aquisição (R$)

4.982.000,00

Quantidade de balsas

∑ porte bruto
embarcações (ton)
∑ área de convés
principal embarcações
(m2)

-

4.982.000,00

Já subtraindo as áreas
ocupadas pela
superestrutura
Incluindo os espaços
destinados à casa de
máquinas
Considerando a estimativa
do custo do aço
processado a R$ 11,64 /
Kg

Fonte: o próprio autor.

Dos dados apresentados na Tabela 9, verifica-se que esse novo modelo,
mesmo que contemplado parcialmente, aumentaria significativamente a capacidade
operacional do CECMA no que tange ao transporte de carga.

Os recursos

financeiros destinados para aquisição, nesse caso, seriam reduzidos à metade do
valor previsto para atender à proposta ideal. Ressalta-se ainda que este modelo
proporcionaria uma capacidade muito superior à demanda para o transporte de Sup
Cl I, uma vez que a frota passaria a contar com 3 (três) balsas com superestrutura
destinadas à essa classe de suprimento. Como aspecto negativo, o CECMA ainda
manteria em sua frota embarcações assimétricas, dificultando a formação dos
comboios logísticos.
Em relação às balsas que deixariam de compor a frota destinada às viagens
logísticas, particularmente em razão do elevado tempo de uso que já possuem,
essas poderiam ser submetidas ao processo de alienação ou mesmo readequadas
como depósitos ou para comporem a infraestrutura portuária de outras guarnições
militares que carecem desses meios e que utilizam instalações improvisadas e
precárias para a atividade de navegação fluvial
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Considerando os volumes das câmaras frias e dos contêineres frigorificados.
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Figura 26 – Readequação de uma balsa a ser empregada como rampa flutuante para uma instalação
portuária.
Fonte: Estaleiro Bibi Eirelli.
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5 CONCLUSÃO

O presente estudo teve por finalidade apurar a real necessidade de aquisição
e/ou readequação de balsas destinadas ao transporte logístico fluvial no âmbito do
Comando Militar da Amazônia e executado pelo Centro de Embarcações do
Comando Militar da Amazônia (CECMA).

Este levantamento foi alinhado às

Condicionantes Operacionais (CONDOP), aos Requisitos Operacionais Básicos
(ROB) e aos Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais (RTLI) necessários ao
completo atendimento do objeto proposto.
Com o objetivo de atender às questões de estudo, formuladas na presente
pesquisa, analisaram-se os dados e as informações disponíveis em livros, trabalhos
acadêmicos, documentos e relatórios que, submetidos a uma metodologia científica,
proporcionaram a sistematização de todo o material pesquisado, possibilitando a
obtenção de respostas ao problema levantado.

Para tanto, torna-se oportuno

relembrar os aspectos principais apresentados no decorrer deste trabalho e assim
analisados:
Inicialmente, foram apresentadas algumas características peculiares do
ambiente operacional – a Amazônia Ocidental, no qual o estudo está inserido,
constatando-se o seu afastamento em relação aos principais centros demográficos e
econômicos do país. Trata-se de uma vasta região isolada e pouco integrada, de
baixíssima densidade demográfica e infraestrutura precária, com a pouca existência
de rodovias e ferrovias, motivo pelo qual a interligação entre as localidades está
apoiada sobre a vasta malha hidroviária, fazendo da navegação fluvial uma atividade
imprescindível para a manutenção e o desenvolvimento daquela região.
Dando continuidade a tal raciocínio, foram apresentados os principais eixos
de navegação pelos quais o CECMA desenvolve sua atividade logística (rios
Madeira, Solimões e Negro).

Ambos apresentam grandes distâncias a serem

vencidas nos trajetos navegados (todos superiores a mil quilômetros) e,
constantemente, apresentam variações em seus leitos, como decorrência do
processo de formação geológica que ainda ocorre na região.

Além disso, os rios

apresentam grandes variações entre os períodos de cheia e vazante.

Tais

características trazem grandes reflexos na atividade da navegação fluvial, fazendo
com que o CECMA a encare como um grande desafio técnico-operacional.
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Posteriormente, apresentou-se, de uma maneira simplificada, a organização
da estrutura logística no âmbito do Comando Militar da Amazônia, este sob o
comando e a coordenação da 12ª Região Militar, com seus respectivos escalões e
Organizações Militares diretamente Subordinadas (OMDS), estando o CECMA
situado neste último grupo, como uma OM responsável pela logística de transporte.
Ainda nessa parte, foram elencadas as Grandes Unidades e Grandes Comandos
que fazem parte do CMA e que dependem, direta ou indiretamente, do transporte
logístico fluvial desempenhado pelo CECMA.
Na seção seguinte, relatou-se o histórico das cargas transportadas pelo
CECMA, nas viagens logísticas sob responsabilidade da 12ª RM, no triênio 20142016. Estes dados, extraídos dos aditamentos da OM versando sobre as viagens
logísticas durante aquele período, foram mensurados em toneladas e categorizados
por classe de suprimento, por eixo e por deslocamento, cuja análise possibilitou a
tabulação em dados estatísticos, essenciais para a solução do problema ora
formulado.
Em seguida, foram apresentadas as balsas atualmente disponíveis no
CECMA para o cumprimento das missões logísticas fluviais a cargo daquele Centro.
Essas embarcações foram divididas em categorias e realizou-se a mensuração de
suas capacidades e dimensões, o que permitiu constatar a existência de balsas com
reduzida capacidade, grande tempo de uso, além da total assimetria entre elas,
condições essas que interferem negativamente na capacidade e eficiência do
transporte logístico.
Posteriormente, foram frisadas as normas e legislações atinentes à Logística
Militar, com os fundamentos e princípios a serem observados particularmente no
transporte logístico fluvial, a fim de permitir maior eficiência e rendimento na
atividade em questão. Também foram apresentados documentos e estudos que
normatizam a otimização da logística no âmbito do Comando Militar da Amazônia.
Por fim, foram caracterizados os requisitos ideais e necessários para as
balsas do CECMA.

Como contribuição para o estabelecimento de parâmetros,

realizou-se uma comparação com as balsas empregadas por outros órgãos e
empresas. Posteriormente, abordaram-se as normas técnicas relativas à construção
e operação de embarcações atualmente em vigor, sendo possível constatar a
inexigibilidade das CONDOP, ROB e RTLI para esse tipo de material, mas sendo
necessário, tão somente, o fiel cumprimento das normas estabelecidas pela
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autoridade marítima, particularmente as NORMAN-02/DPC.

Para complementar

essa abordagem, foi realizada uma proposta de dimensionamento dessas balsas,
com suas respectivas capacidades e estimativas de insumos a serem utilizados na
sua construção, por meio de números-índices extraídos de outros trabalhos
acadêmicos e atualizados para a realidade atual do CECMA.
A análise das informações processadas, tidas como variáveis independentes
e a integração entre elas proporcionaram condições para que o autor dessa
pesquisa manipulasse sistematicamente a variável dependente, permitindo a
elaboração de um modelo real, adequado e imprescindível para a otimização e plena
eficiência da logística de transporte fluvial a cargo do CECMA, baseada no emprego
de módulos logísticos compostos por empurradores e balsas, sendo a análise destas
últimas a razão principal da presente pesquisa.
Os recursos necessários para a adoção de um modelo de frota de balsas
mais adequado à realidade do CMA / 12ª RM demandariam quantias consideráveis,
na ordem de milhões de reais, o que tornaria necessário um planejamento detalhado
e o emprego judicioso dos recursos que fossem disponibilizados para essa
finalidade.
Apesar das históricas dificuldades relacionadas à disponibilização de recursos
orçamentários para os investimentos da Força Terrestre, é possível a concretização
de um projeto de modernização de tais embarcações, desde que adotado um
modelo-padrão de comboios integrados a serem adquiridos, ainda que a médio ou
longo prazo, permitindo a substituição gradual das balsas atualmente existentes no
CECMA e criando condições para esta importante Unidade Logística atingir a
dotação ideal de suas embarcações no futuro. Além disso, a adoção de um modelo
de comboios integrados permitiria uma maior flexibilidade dessa dotação, à medida
que houvesse mudanças na demanda para o transporte fluvial, principalmente em
decorrência da alocação de novas organizações militares na área do CMA seguindo,
a rigor, a premissa da “logística na medida certa”, além de contemplar plenamente
os conceitos de resiliência, responsividade e visibilidade logística.
A adoção de uma frota moderna, plenamente adequada à realidade local,
com grande capacidade de carga e eficiência hidrodinâmica traria ganhos
significativos para a logística militar na Amazônia Ocidental, com benefícios
imediatos, de forma direta e indireta, para mais de dez mil militares atualmente
distribuídos em sessenta e três Organizações Militares no âmbito do CMA
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justificando, dessa forma, os investimentos destinados à atividade de logística de
transporte fluvial nessa área.

Cabe ainda ressaltar que tal modelo traria avanços

significativos para a segurança de pessoal e material, particularmente no que se
refere à prevenção de acidentes, além de proporcionar maior economia no
transporte logístico, esta em decorrência do aumento da capacidade de carga das
embarcações e da melhoria hidrodinâmica obtida pelo emprego de comboios
integrados.
Também convém destacar que o modelo proposto permitira ao CECMA
atender, de forma mais adequada, às demandas de transporte emanadas por outras
Grandes Unidades e instituições civis, além de proporcionar plenas condições para a
execução de missões que fossem exigidas meios dotados de grande capacidade de
carga, como foi o caso da Operação AmazonLog, ocorrida no ano de 2017, ocasião
em que foi necessário o apoio de meios da Força Aérea Brasileira.
A manutenção do grau de operacionalidade das tropas presentes no CMA
depende diretamente da eficiência do trabalho de navegação fluvial desenvolvido
pelo CECMA que, se dotado dos meios propostos no estudo apresentado,
contribuirá decisivamente para a defesa e soberania dessa importantíssima e
cobiçada região do território brasileiro.
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