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RESUMO 

 

 

O estudo e o entendimento pormenorizado da logística nas Operações militares 
é fundamental para que qualquer Força Militar atinja o sucesso almejado em 
suas missões. O Regimento de Carros de Combate, por suas inúmeras 
particularidades, exige especificidades em tal planejamento, ante a alta 
demanda das diversas classes de suprimento, prioritariamente das classes III 
(combustíveis, óleos e lubrificantes), V (armamento e munição) e IX 
(motomecanização), além de se tratar de uma tropa decisiva para os resultados 
da Força. Dentre os tipos de Operação, em se considerando que cada uma 
possui exigências específicas atinentes ao fluxo logístico, as Ofensivas 
notavelmente se diferem por seu dinamismo e exigência de alto grau de 
operacionalidade contínuo. Nesse escopo, o Ataque Coordenado é uma 
Operação que amplia a exigência de uma eficiente manobra logística para a 
manutenção de seu poder relativo de combate, como observado nos estudos 
desta pesquisa. A relação entre o sucesso das Operações de Ataque 
Coordenado e um planejamento logístico eficaz é de interdependência. Em que 
pese a inexperiência por parte de nossos militares em missões reais que 
apresentem essa temática, há que se considerar o que se prevê na doutrina 
militar brasileira e de outras nações. Portanto, as conclusões de tal revisão 
comparativa de doutrinas, no aspecto de apoio logístico aos Regimentos de 
Carros de Combate nas Operações de Ataque Coordenado pode revelar 
ponderações pertinentes ao aumento da eficiência da manobra logística. Nesse 
sentido, esta pesquisa procurou realizar a análise dos diversos tipos de 
processos de distribuição de suprimentos, assim como das necessidades 
preponderantes de material por parte dos RCC, concluindo a cerca de qual 
processo é o mais indicado. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Regimento de Carros de Combate, Ataque Coordenado, 

Manobra logística. 
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ABSTRACT 

 

 

The study and detailed understanding of logistics in military operations is 
essential for any Military Force to achieve the desired success in its missions. 
The Tanks Regiment, due to its numerous particularities, requires specifics in 
such planning, given the high demand of the various classes of supply, primarily 
from classes III (fuels, oils and lubricants), V (weapons and ammunition) and IX 
(motor-mechanization), in addition to being a decisive force for the results of the 
Force. Among the types of Operation, considering that each one has specific 
requirements regarding the logistical flow, the Offensives remarkably differ by 
their dynamism and requirement of a high degree of continuous operability. In 
this scope, the Coordinated Attack is an Operation that increases the requirement 
of an efficient logistic maneuver to maintain its relative combat power, as 
observed in the studies in this research. The relationship between successful 
Coordinated Strike Operations and effective logistical planning is one of 
interdependence. In spite of the inexperience on the part of our military personnel 
in real missions that present this theme, it is necessary to consider what is 
foreseen in the Brazilian military doctrine and that of other nations. Therefore, the 
conclusions of such a comparative review of doctrines, in the aspect of logistical 
support to Combat Car Regiments in Coordinated Strike Operations, may reveal 
considerations pertinent to increasing the efficiency of the logistical maneuver. In 
this sense, this research sought to analyze the various types of supply distribution 
processes, as well as the preponderant material needs of the RCC, concluding 
about which process is the most suitable. 
 

Key words: Tank Regiment, Coordinated Attack, Logistic Maneuver. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Remete-se à Revolução Francesa importante ponto de inflexão na história 

militar no tema logística militar. Sua flexibilização implementada pelo exército de 

Napoleão Bonaparte fora determinante no rumo dos conflitos ao torná-la menos 

dependente dos armazéns que tanto limitaram as ações e a velocidade dos 

exércitos até então (UNISUL- As Guerras Napoleônicas, 2010, p. 10) 

As deficiências logísticas surgidas comprovaram tal correlação em diversas 

outras oportunidades para com os resultados das Guerras ao longo da história. 

Pode-se verificar, por exemplo, a derrocada nazista no leste europeu, as 

primeiras expedições das tropas brasileiras contra os insurretos em Canudos, 

além da já citada Revolução Francesa, dentre outros. 

O tema torna-se mais sensível quando relacionado às tropas de natureza 

Blindada da Arma de Cavalaria, basicamente pela complexidade de suas 

características peculiares - meios de emprego militar específicos e amplas 

frentes de combate. Soma-se a isso, e corrobora com tal abordagem, a 

necessidade de se apreciar a eficiência dos processos em vigor adotados pelos 

manuais militares em vigor, especificamente aos Regimentos de Carros de 

Combate (RCC). 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a manobra logística nas 

Operações Ofensivas de Aproveitamento do Êxito dos Regimentos de Carros de 

Combate ao considerar as motivações acima elencadas, conforme a Doutrina 

Miitar Terrestre. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

Para a realização de um Ataque Coordenado, prioriza-se, no esforço 

principal, tropas de natureza Blindada (EB-70-MC-10.222, 2018, p. 3-4). Sua 

mobilidade e potência de fogo proporcionam capacidades essenciais para cerrar 

sobre as forças inimigas a fim de destruí-las ou neutranizá-las. 

O tempo disponível para planejamento, preparação e coordenação do 

ataque é fator que diferencia ataque de oportunidade e ataque coordenado. 

Esse, por sua vez, caracteriza-se pela “imediata expedição de missões pela 

finalidade e ordens farmentárias, além de trocar tempo de planejamento pela 

rapidez e impulsão da ação.” (EB-70-MC-10.222, 2018, p. 3-4). 
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Conforme já citado, a logística torna-se determinante para o sucesso das 

Operações na medida em que dita a permanência da tropa no combate face as 

diversas necessidades de suprimento. Dadas as características das tropas de 

natureza blindada, percebe-se notável demanda de suprimentos classe III 

(combustíveis, óleos e lubrificantes), V (armamento e munição), e IX 

(motomecanização). Tais missões exigem um minucioso planejamento por parte 

dos escalões enquadrantes das frações de 1º escalão, tendo em vista a 

efetividade no desempenho de suas ações. Em virtude de tal exigência, e ante 

a rara experiência real dos militares brasileiros em conflitos que abordem o 

assunto, surge a necessidade de analisar o que a doutrina Nacional oferece de 

subsídio doutrinário acerca da temática, bem como se outras nações 

apresentam soluções mais eficientes. 

Face o exposto, ocorre a demanda de uma apreciação e revisão de “como 

os precedentes doutrinários nacionais abordam a sistemática do fluxo de 

suprimento das classes III, V e IX às tropas de um Regimento de Carros de 

Combate, em Operações de Ataque Coordenado?” 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho pretende averiguar a sistemática dos métodos de 

ressuprimento de classes III, V e IX às tropas de um Regimento de Carros de 

Combate em Operações de Ataque Coordenado. Ao analisar comparativamente 

tais procedimentos empregados pelo Exército Brasileiro e pelos Exércitos 

Amerino e Chileno pretende-se mapear os níveis de eficiência de cada processo 

no contexto da Operação em pauta, oferecendo possíveis ajustes doutrinários. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

A fim de atingir o objetivo geral do trabalho, os seguintes objetivos específicos 

foram formulados: 

a) Identificar as características de uma Operação de Ataque Coordenado; 

b) Apresentar as atividades do emprego de um RCC em uma Operação de 

Ataque Coordenado; 
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c) Apontar os processos de distribuição de suprimentos; 

d) Apresentar a manobra logística em apoio a uma Operação de Ataque 

Coordenado; 

e) Analisar as demandas de suprimento, mais especificamente das classes 

III, V e IX do RCC, nas Operação Ofensivas; 

f) Apresentar a sistemática de ressuprimento utilizada pela Arma Blindada 

dos Exércitos Americano e Chileno, priorizando a relacionada às 

Operações Ofensivas de Ataque Coordenado; e 

g) Concluir acerca da eficiência dos processos de ressuprimento à uma 

tropa Blindada atuando em primeiro escalão nas Operações Ofensivas. 

 

1.3  QUESTÕES DE ESTUDO 

 

a) Quais são as manobras logísticas existentes em apoio às tropas 

Blindadas nas Operações Ofensivas? 

b) Quais peculiaridades pautadas nos aspectos logísticos de planejamento 

e preperação voltadas às Operações Ofensivas de Aproveitamento do Êxito? 

c) Quais são as formas mais eficientes de apoio logístico ao RCC no 

Aproveitamento do Êxito? 

d) Existem atividades logísticas de suprimento empregadas pelos Exércitos 

Americano e Chileno que podem ser empregadas pelas tropas Blindadas do 

Exército Brasileiro nas Operações em pauta? 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

A importância no combate da logística militar é destacada em diversos 

momentos na Doutrina Militar nacional vigente, como aponta a passagem a 

seguir: 

 

A indefinição das ameaças, a não linearidade do espaço de batalha e 
a execução de múltiplas ações, sucessivas ou simultâneas, exigem da 
logística a capacidade de sustentar continuamente as forças, 
adequando os recursos logísticos aos múltiplos cenários atuais e 
futuros. (BRASIL, 2018, p. 1-1)     
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Acerca da temática de logística de apoio a um RCC, o Manual de 

Campanha EB-70-MC-10.222 (A Cavalaria nas Operações) apresenta diversos 

aspectos importantes para o presente estudo, dentre os quais cita-se: 

 

2.3.2.6.3 As principais limitações do RCC estão relacionadas aos seus 
meios de dotação, sendo elas [...]i) necessidade de volumoso apoio 
logístico, particularmente de suprimentos das classes III, V e IX 
(BRASIL, 2018, p. 2-5) 

 
Ainda, ao considerar o manual acima referenciado, e corroborando com o 

descrito anteriormente, a Arma de Cavalaria tem como uma de suas 

características básicas: 

 

2.1.3.4 Capacidade de Durar na Ação - decorre da relativa autonomia 
proporcionada por seus elementos de combate e de apoio logístico, 
permitindo a atuação em largas frentes e grandes profundidades do 
campo de batalha. (BRASIL, 2018, p. 2-2) 

 

Em virtude do choque, mobilidade, potência de fogo e proteção blindada, 

as Unidades de Cavalaria são as mais indicadas a serem empregadas nas 

missões ofensivas móveis, como, no caso, o Ataque Coordenado. Embora as 

tropas Mecanizadas também possam ser empregadas nesse tipo de Operação, 

é a tropa Blindada a mais apta. (EB70-MC-10.222, BRASIL, p. 3-4) 

Conforme exposto acima, a análise da logística nas Op Atq Coor 

envolvendo os RCC exige estudos profícuos ante tamanha coesão de 

significância atrelada ao sucesso das Op. 

Da análise dos princípios do planejamento da Manoba Logística às Tropas 

Blindadas, considerando as Classes apontadas nesse trabalho, percebe-se: 

 

As operações ofensivas da FT U Bld caracterizam-se pela grande 
demanda de apoio logístico (particularmente dos Sup Cl III e V e de 
apoio de manutenção), requerendo a antecipação de necessidades e 
dos locais prioritários para o seu emprego. Normalmente, é necessário 
cerrar o apoio logístico da FT Bld, visando a reduzir o tempo de 
resposta às demandas e, consequentemente, aumentar o poder de 
combate e a prontidão operativa das SU Bld. A SU Bld que realiza a 
ação ou o esforço principal deve receber um maior volume de apoio 
logístico. (BRASIL, 2020, p. 10-47) 

 

Sabe-se que a logística permeia todos os níveis de planejamento e 

condução das Operações: tático, operacional e estratégico. Nesse ínterim, e no 
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que diz respeito às Operações Ofensivas, pauta da presente pesquisa, deve-se 

observar os reflexos da alta demanda de apoio logístico: 

 

5.4.5.1 Este tipo de operação caracteriza-se pela grande demanda de 
apoio logístico, requerendo antecipação de necessidades nos locais 
mais prováveis onde possam ocorrer e o estabelecimento de nível de 
serviço, com prioridade para as organizações que participam da ação 
principal. Normalmente, a necessidade de cerrar o apoio é um 
imperativo, de modo a reduzir os tempos de resposta e aumentar sua 
prontidão operacional. (BRASIL, 2018, p. 5-10) 

 

As classes de material referidas acima devem ser, portanto, realmente 

analisadas e revistas no que tange aos processos que as distribuem aos diversos 

Escalões de Combate, para que as possibilidades dos Carros de Combate 

possam ser exploradas ao máximo. 

Por fim, ao se confrontar o planejamento e execução da Manobra Logística 

com as possibilidades, limitações e necessidades específicas das Tropas 

Blindadas nas Operações Ofensivas, o presente trabalho se justifica por 

promover um aprofundamento e uma apreciação do conhecimento sobre tais 

processos. Com isso, objetiva-se projetar um panorama das eficiências dos 

métodos de suprimento aplicados as Frações da natureza em pauta, subsidiando 

os trabalhos decisórios operativos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se o presente trabalho de uma pesquisa bibliográfica alicerçada na 

consulta a fontes doutrinárias acerca do tema, tanto às nacionais, quanto às 

publicações oficiais dos Exércitos Americano e Chileno. A fim de solucionar os 

problemas levantados, buscou-se contemplar uma leitura seletiva das diversas 

fontes que definem os assuntos em pauta para que se pudessem elaborar os 

produtos por esta pesquisa propostos. O trabalho apresenta-se delimitado nas 

Operações de Ataque Coordenado, nos aspectos da logística aplicada aos 

RCC”. 

 

2.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Como fator de delimitação do contexto, em espaço e tempo, a pesquisa se 

baseou em estudos, respectivamente, nas Operações de Ataque Coordenado 
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(no contexto da Defesa Externa), e em dados dos últimos sete anos, para as 

fontes nacionais, e trinta anos para as internacionais. 

 Tendo em vista o caráter qualitativo da abordagem, faz-se necessário uma 

pesquisa conceitual e operacional dos tópicos propostos, para que se possa 

compreendê-los e mensurá-los de forma elucidativa.  

Uma vez que a pesquisa utilizou uma cadeia de raciocínio, de uma análise 

ampla e geral até os resultados particulares, o trabalho utilizou o método 

dedutivo. 

Em um primeiro momento foi realizada pesquisa acerca dos procedimentos 

logísticos de forma geral para fins de compreensão contextual, o que garantiu 

entendimento gradual dos objetivos específicos do trabalho. Assim, foram 

analisados os aspectos logísticos que impactam diretamente nas Unidades de 

Carros de Combate, bem como quais são os procedimentos presentes nas 

Operações que tal fração pode ser empregada. Posteriormente, tal apreciação 

foi delimitada nas Classes de material III (combustíveis, óleos e lubrificantes), V 

(armamento e munição), e IX (motomecanização), e nas Operações de Ataque 

Coordenado. 

Tal análise garantiu o prosseguimento da pesquisa para que fossem 

analisadas as peculiaridades táticas relacionadas às limitações e possibilidades 

dos Regimentos de Carros de Combate.  

Para as fases posteriores, a fim de serem levantados dados de aplicação 

prática para as demandas da Doutrina Militar Terrestre nacional, foram 

desenvolvidos os confrontos conceituais, em uma pesquisa de natureza 

comparativa e aplicada - gerando conhecimentos para aplicação prática e 

dirigida à solução de problemas- e de uma abordagem qualitativa. A pesquisa 

foi, ainda, de caráter descritivo pois elencará um rol de aspectos encontrados na 

dimensão informacional. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Com o intuito de verificar a viabilidade desde trabalho, foi realizado um 

estudo inicial das obras relacionadas ao assunto. Posteriormente tal pesquisa foi 

ampliada e aprofundada, da mesma forma com que outras fontes agregadas nas 

consultas, a fim de corroborar com as argumentações apresentadas. A literatura 

foi particionada em níveis distintos – que durante o trabalho foram subdivididos 



15 

 

- buscando, de maneira gradual, atingir os objetivos propostos na fase inicial do 

trabalho. 

A fim de fornecer subsídio técnico às temáticas mencionadas acima, foram 

analisados os aspectos apresentados pela doutrina em vigor, tanto de nossa 

Força quanto das chilenas e americanas, presentes em manuais, artigos e 

monografias, em tempo e espaço já definidos anteriormente. A delimitação 

estipulada quanto ao fator tempo fez-se necessária para que fossem 

contemplados estudos que retratem a mais atual realidade da Cavalaria 

Blindada. 

Ainda, quanto à coleta de dados, o foco foram Manuais Doutrinários 

nacionais, que abrangeram temáticas relacionadas à Logística Militar nas 

Operações e à Logística da Tropa Blindada Brasileira. Em seguida foram 

realizadas as pesquisas conceituais à luz da doutrina Americana e Chilena, 

coletando os dados em manuais traduzidos e, da mesma forma que 

anteriormente previsto, em trabalhos científicos.  

  

2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

As principais fontes utilizadas no presente trabalho foram empregadas em 

dois momentos distintos: em um primeiro, aquelas que apresentaram aspectos 

conceituais de forma global em cada temática individualizada; em seguida, as 

que tratam das peculiaridades do tema já delimitado.  

Critérios de Inclusão: obras doutrinárias que tratassem tanto dos conceitos 

globais quanto já delimitados do tema da presente pesquisa, analisando 

processos logísticos nas Operações, necessidades logísticas das Tropas 

Blindadas, a Cavalaria Blindada no Ataque Coordenado e aprendizados 

Americanos relacionados à logística da Tropa de natureza Blindada. 

Critérios de exclusão: estudos e obras que abordassem temas não 

relacionados ao objeto da pesquisa e estudos sem profundidade de abordagem, 

confiabilidade duvidosa, Manuais que não estejam mais em vigor e dados 

produzidos anteriormente aos anos dois mil e catorze (com relação as fontes 

nacionais, tendo em vista que as do Exército Americano serão consideradas a 

partir de 1990). 
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2.4 INSTRUMENTOS 

 

Foram utilizados como instrumentos a coleta documental por meio de 

pesquisa bibliográfica. Os dados obtidos durante a revisão da literatura foram 

registrados e delimitados de forma organizada e individualizada em um primeiro 

momento, para que se obtivesse uma visão conceitual ampla do assunto. Isso 

permitiu que, em um segundo momento, os dados pudessem ser concatenados 

e levados ao processo analítico e comparativo. 

 

2.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Inicialmente, o presente trabalho pretendeu apresentar todos os aspectos 

conceituais atualmente em vigor nas fontes doutrinárias a respeito do tema, nas 

diversas áreas que se fizerem condicionantes à logística da Tropa de natureza 

Blindada. 

A análise foi qualitativa, onde a apreciação de tais conceitos deverá apontar 

os resultados aplicados aos Regimentos de Carros de Combate, sejam na 

doutrina brasileira, seja nas americana e chilena. Da mesma o estudo evidenciou 

quais os pontos convergentes e divergentes, considerando as diversas 

naturezas que contextualizam o emprego da Força Terrestre das nações em 

pauta. 

Em uma fase final, para que fossem alcançados os objetivos desta 

pesquisa, foram confrontados os dados anteriormente identificados e apontados, 

com relação às desvantagens e vantagens geradas em cada temática, situando 

suas origens nas diversas áreas de estudo. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 

 

Para que se possam analisar os aspectos mais relevantes à presente 

pesquisa atinentes aos Regimentos de Carros de Combate, deve-se 

compreender algumas características do Elemento a que se subordina, bem 

como discorrer acerca de sua organização em Pessoal e Material. 
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A Brigada de Cavalaria Blindada (Bda Bld) é a Grande Unidade (GU) 

enquadrante dos Regimentos de Carros de Combate do Exército Brasileiro. Essa 

GU possui o seguinte Organograma: 

 

FIGURA 1 - Estrutura Organizacional da Brigada Blindada 

 

FONTE: EB70-MC-10.310 Brigada Blindada, p. 2-11 

 

A Bda Bld combina as armas base - Infantaria e Cavalaria - além de 

constituir-se de unidades de apoio ao combate e de apoio logístico, 

caracterizando-se assim por sua atuação operacional independente. Sua 

denominação surge pelo fato de a maioria de seus meios de combate possuir 

proteção blindada. 

Revestindo-se pelas características da Arma de Cavalaria em sua 

totalidade, possui em sua natureza, de forma potencializada, a mobilidade, o 

choque e a potência de fogo, por seus principais meios de combate possuírem 

sistema de armas com alto poder de destruição ( além de elevada capacidade 

de estocagem de munição e variedade de calibres e armamentos) e avançadas 

tecnologias embarcadas, além de “excelente mobilidade tática, permitindo 

deslocamentos rápidos na maioria dos terrenos, em condições atmosféricas 

desfavoráveis e com limitação de visibilidade.” (Manual de Campanha EB70-MC-

10.310 Brigada Blindada, 2019, p. 2-1). 

Por apresentar de forma notável as características acima apresentadas, 

sua vocação se dá quando do cumprimento de missões decisivas e de caráter 
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Ofensivo. Os RCC, conforme acima indicado, orgânicos das Bda Bld, 

apresentam as mesmas características de sua GU enquadrante. 

Unidades quaternárias, os RCC organizam-se da seguinte maneira, de 

acordo com o Manual de Campanha EB70-MC-10.310 Brigada Blindada, 2019, 

p. 2-12:  

 

a) Os RCC são unidades quaternárias, organizadas com 01 (um) Esqd 
C Ap e 04 (quatro) Esqd CC. 
b) Os RCC, normalmente, serão empregados sobre a forma de FT U 
Bld, compondo as suas SU CC com as SU Fuz Bld dos BIB, sob a 
forma de FT SU Bld (FT Esqd CC e FT Fuz Bld), cedendo um ou mais 
Esqd CC para organizar as FT BIB. Normalmente, a FT RCC será uma 
FT forte em CC. 
c) A FT RCC poderá ser organizada de forma equilibrada (com a 
mesma quantidade de FT Esqd CC e FT Cia Fuz Bld) ou forte em CC 
(com mais FT Esqd CC do que FT Cia Fuz Bld). 
d) De forma idêntica às FT RCC, as FT Esqd CC poderão ser 

organizadas com mais Pel CC do que Pel Fuz Bld ou numa dosagem 

equilibrada. 

 

FIGURA 2 – Cavalaria Blindada – Carros de Combate 

 
FONTE: Manual de Campanha EB70-MC-10.310, 2019, Brigada Blindada, p. 2-12 

 

Na parte de pessoal, de acordo com previsão constante do Quadro de 

Cargos, pode-se apontar que o RCC possui um efetivo de 733 militares. Os 

Esquadrões de Carros de Combate (Esqd CC) possuem um efetivo de 74 

militares, enquadrando três pelotões (16 militares em cada) e uma seção de 

comando. Todos esses dados, de acordo com o Quadro de Cargos do RCC, 
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documento esse que detalha os cargos que preenchem a estrutura 

organizacional das OM. 

 

3.2 O REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE NAS OPERAÇÕES 

DE ATAQUE COORDENADO 

 

Para fins de melhor entendimento acerca do assunto, o presente capítulo 

explorará os conceitos trazidos pela doutrina nacional acerca de ataque, ataque 

coordenado e o RCC nas Op de Ataque Coordenado. 

A doutrina nacional terrestre aborda que o ataque pode ser realizado 

empregando cinco formas de manobra tática: “a penetração, o ataque frontal, o 

desbordamento, o envolvimento e a infiltração. Para planejar tais formas de 

manobra os comadantes devem analisar fatores opostos, “como velocidade 

frente ao tempo, largura versus profundidade e concentração frente à dispersão”. 

(BRASIL, 2017, p. 3-6) 

Ao se considerarem os objetivos geral e específicos da presente pesquisa, 

não será realizada a análise dessas formas de manobras apresentadas, pois são 

indiferentes ao levar em consideração a logística aplicada. 

O Manual EB70-MC-10.223 Operações, 2017, p. 3-4, traz o seguinte 

conceito para o Ataque:  

 

(...) uma operação que visa a derrotar, destruir ou neutralizar o inimigo. 

Existem dois tipos de ataque: ataque de oportunidade e ataque 

coordenado. A diferença entre eles reside no tempo disponível ao 

comandante e seu estado-maior (EM) para o planejamento, a 

coordenação e a preparação antes da sua execução. 

 

O conceito de Ataque Coordenado, por sua vez, aparece de forma muito 

bem delimitada no Manual de Campanha EB70-MC-10.310 Brigada Blindada, 

2019, p. 4-11 como se segue: 

 

a) Quando, após seu Exm Sit, o Cmt Bda Bld concluir que necessita de 
mais tempo para esclarecer a situação tática e se organizar para o 
combate, deverá optar por um ataque coordenado. 
b) Esse ataque caracteriza-se pelo emprego coordenado da manobra 
e do apoio de fogo, para cerrar sobre as forças inimigas em posições 
defensivas, com o objetivo de destruí-las ou neutralizá-las. 
c) Um ataque coordenado é uma operação planejada que pode ser 
precedida por uma marcha para o combate, por um reconhecimento 
em força ou por um ataque de oportunidade, exigindo um Exm Sit 
completo e minucioso. 
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d) A realização de um ataque coordenado requer tempo suficiente para 
permitir o planejamento, o reconhecimento e a consequente avaliação 
tática. 
e) Considerações básicas sobre a realização de um ataque 
- Os detalhes de planejamento e execução de um ataque terão 
validade tanto para o ataque coordenado como para o ataque de 
oportunidade, desde que adaptados às limitações de tempo e demais 
condicionantes do ataque de oportunidade. 
- A Bda Bld em um ataque coordenado divide suas forças de combate 
em três grupamentos de força: escalão de ataque, base de fogos e 
reserva. 

 

FIGURA 3- A Bda Bld no Atq Coordenado 

 

FONTE: EB70-MC-10.310, 2019, p. 10-20 

 

A fim de trazer o conceito oferecido acima, referente a Bda Bld, à realidade 

mais específica dos Regimentos de Carros de Combate, opta-se por retomar a 

analise ao Manual EB70-MC-10.355. De acordo com tal fonte, e em se tratando 

dos grupamentos de força anteriormente apontados, tal fonte também os divide 

em Base de fogos, escalão de ataque e Reserva. 

O escalão de base de fogos baseia-se no contexto de fixar o inimigo no 

terreno, a fim de garantir liberdade de ação para o grupamento Escalão de 

Ataque. Sua composição geralmente se dá com o Pel Mrt P e Seç Msl AC, ou 

também por outras armas que não componham este último escalão. Os CC 

podem compor este escalão, quando o terreno impedir seu emprego no escalão 

de ataque. 
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FIGURA 4: Distribuição de forças no ataque coordenado 

FONTE: EB70-MC-10.355, 2020, p. 4-20 

 

O escalão de ataque, conforme o mesmo Manual, tem por missão cerrar 

sobre o inimigo para destruí-lo ou 21aptura-lo. Para isso, esse escalão deve 

receber o maior poder de combate possível, bem como cerrar sobre o inimigo o 

mais rápido que puder (em virtude de aproveitar ao máximo os efeitos da base 

de fogos), priorizando os flancos inimigos. Além disso, outras características 

conceituais destacam-se: 

 

Após transporem a linha de partida, os elementos do escalão de ataque 
empregam o máximo de velocidade e de violência que forem capazes 
(...). Quando restrições, impostas pelo terreno ou pela defesa anticarro 
inimiga, impedirem que os elementos do escalão de ataque progridam 
emassados e continuamente, esses elementos empregarão a técnica 
de fogo e movimento. Ao iniciar o assalto ao objetivo os fogos de todas 
as armas do escalão de ataque devem ser intensificados. 
Simultaneamente, a base de fogos transporta seus tiros para os flancos 
e para além do objetivo. Tiros de tempo da artilharia e de morteiro 
podem, também, ser empregados sobre os carros de combate (...). 
(EB70-MC-10.355, 2020, p. 4-19) 

 

 

A reserva, por sua vez, deve ser constituída no intuito de oferecer ao Cmt 

a possibilidade de intervir no combate na Z Aç de qualquer uma de suas SU em 

1º Escalão. Possui, conforme previsão doutrinária constante do EB70-MC-

10.355, 2020, p. 4-21: 

 

1) explorar o êxito obtido pelas forças do escalão de ataque; 
2) reforçar elementos de primeiro escalão; 
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3) substituir elementos de primeiro escalão; 
4) manter ou aumentar a impulsão do ataque; 
5) manter o terreno conquistado pelo escalão de ataque; 
6) destruir os contra-ataques inimigos; 
7) proporcionar segurança nos flancos ou na retaguarda. 
- A reserva, em princípio, deve contar com CC e Fuz Bld em sua 
composição. Um objetivo profundo, um limitado conhecimento do 
inimigo, a disponibilidade de meios ou a impossibilidade de visualizar 
o ataque até o objetivo final exigem a manutenção de reserva mais 
forte. 
- A decisão de empregar a reserva é da maior importância e exige 
exame judicioso de cada um dos fatores da decisão por parte do 
comandante. 

  

FIGURA 5- A FT RCC no Ataque Coordenado 

 

 
FONTE: EB70-MC-10.355, 2020, p. 4-22 

 
 

Durante o planejamento do Ataque Coordenado, cabe ressaltar que o Cmt 

Rgt deve enfatizar o emprego de fumígenos em apoio à manobra de suas SU a 

fim de que tenha menor probabilidade de perdas durante o ataque e ganhe maior 

velocidade em seu deslocamento. Nessa fase ainda, salienta-se que o 

planejamento deve contemplar a missão como um todo, até seu final (regulação 

longa), quando assim a situação, dentro dos fatores da decisão, permitir. (EB70-

MC-10.355,2020, p. 4-22). 

Com relação aos objetivos de um Ataque Coordenado, tem-se que, 

normalmente, tratatar-se-á de uma força inimiga blindada ou mecanizada, 

podendo variar a uma posição defensiva, regiões capitais, e instalações diversas 

à retaguarda do inimigo. É premissa desse tipo de Operação que a área 
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designada como objetivo deve ser conquistada e controlada, podendo, caso seja 

uma área muito extensa, ser ocupados apenas os acidentes dominantes em seu 

interior, que possibilite o controle do terreno. 

Os ataques a serem realizados podem ser Ataque Principal e Ataque 

Secundário. O Ataque Principal é aquele que se dirige contra o objetivo que mais 

contribua para o cumprimento da missão com um todo, recebendo a prioridade 

quando dos planejamentos (composição de meios, apoio de fogo etc). Além 

disso, deve ser considerado o fato de beneficiar-se da localização da reserva, 

orientada nessa Z Aç. O Ataque Secundário, por sua vez, tem com objetivo 

principal contribuir para o sucesso do Ataque Principal. Dentre as diversas 

missões, destacam-se:  

 

1) conquistar e controlar terreno que facilite a manobra do 
ataque principal; 
2) desgastar o inimigo; 
3) proteger o ataque principal; 
4) fixar forças inimigas em partes selecionadas da frente; 
5) iludir o inimigo quanto à localização do ataque principal; 
6) forçar o inimigo a empregar sua reserva, ou parte dela, 
prematuramente ou em áreas não decisivas; 
7) impedir que sejam reforçados os elementos inimigos que se 
defrontam com o ataque principal; 
8) permitir uma maior flexibilidade ao Cmt e maiores alternativas 
para a conquista do objetivo decisivo. (BRASIL, 2020, p. 4-24). 

 

No contexto da execução do ataque as unidades seguem seu movimento 

faseado em dois principais momentos: da zona de reunião à linha de partida, e 

da linha de partida ao objetivo. Na primeira fase, as unidades ocupam regiões à 

retaguarda da linha de partida. Existem paradas nas posições de ataque (última 

posição coberta e abrigada antes do contato com o inimigo) que podem ser 

precedidas por uma preparação de artilharia. Na segunda, deve-se atentar para 

que o escalão de ataque consiga deslocar-se em massa, aproveitando a 

potência de fogo e a ação de choque dos CC e realizando a aproximação do 

objetivo no menor tempo possível, a fim de evitar exposição desnecessária aos 

fogos inimigos. Acerca dessa pauta, o Manual EB70-MC-10.355, 2020, p. 4-25, 

ainda aponta que: 

 

O escalão de ataque submete o Ini ao máximo de fogos tão logo este 
fique dentro do alcance eficaz de suas armas. Os CC procuram destruir 
os CC e as Vtr Bld do inimigo à maior distancia possível. O objetivo 
principal dos carros de combate durante um ataque é a destruição dos 
blindados inimigos. Os CC poderão dirigir seus fogos, também, sobre 
posições de armas anticarro e de outras armas coletivas, a fim de 
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facilitar a progressão da FT. Os fogos dos CC são reforçados por todas 
as armas de apoio disponíveis, impedindo o movimento e a observação 
do inimigo e destruindo suas defesas. 
 

Assim que encerrado o assalto o Regimento executa atividades de “ações 

no objetivo” (consolidação da conquista do terreno e reorganização da tropa). A 

consolidação inclui, normalmente, as seguintes medidas:  

 

- segurança: assegurada pelo estabelecimento de postos de 
observação e lançamento de patrulhas com a finalidade de eliminar 
núcleos remanescentes do inimigo; 
-  reconhecimento: além dos necessários à efetivação da segurança, 
são realizados outros, visando ao aperfeiçoamento do dispositivo 
defensivo e ao cumprimento de missões imediatas e futuras; 
- tomada do dispositivo adequado para repelir contraataques: 
elementos ocupam posição para barrar as vias de acesso favoráveis 
a ações inimigas, particularmente as apoiadas por blindados; 
- apoio de fogo: deslocamento de meios, realização de fogos e 
preparação de planos de fogos das diversas armas para apoiar a 
manutenção do objetivo ou, se for o caso, o prosseguimento do 
ataque.” (BRASIL, 2020, p. 4-27) 
 

A fim de restabelecer ou manter a eficiência combativa e o controle do Rgt, 

diversas medidas são tomadas na fase da reorganização, podendo se destacar 

algumas delas: 

 
- relatórios - a FT recebe informações das subunidades e envia 
relatórios minuciosos ao escalão superior sobre a situação tática e 
logística, informando-o a respeito da missão, situação da tropa, dos 
equipamentos e suprimentos; 
- recompletamentos - os pedidos de recompletamentos são remetidos 
ao escalão superior o mais cedo possível; 
- suprimentos - as reservas e dotações orgânicas são recompletadas 
na medida do possível. Ressuprimentos, particularmente aqueles 
relativos a munição, equipamentos, combustível e lubrificantes, são 
efetuados; 
- evacuação - são tomadas providências destinadas à evacuação dos 
prisioneiros de guerra, material danificado e baixas; 
- controle - neste setor, as providências necessárias podem abranger 
o deslocamento do posto de comando principal, o estabelecimento de 
ligações que tenham sido interrompidas e a revisão ou reformulação 
dos planos para o emprego das comunicações, buscando seu pleno 
restabelecimento. (BRASIL,2020, p. 4-27) 

 

Tão logo realize-se o ataque, os comandantes táticos, em todos os níveis, 

devem nortear suas condutas na intenção de que seja mantida a impulsão, 

realizando o mínimo de paradas necessárias para fins de reorganização. 
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3.3 PROCESSOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS 

 

A fim de seguir um raciocínio lógico e encadeado no presente trabalho, a 

primeira pauta de análise será identificar os processos de distribuição de 

suprimento previstos na Doutrina Militar nacional vigente. 

Para fins conceituais, deve-se compreender que as atividades logísticas 

relacionadas a material englogam as tarefas relacionadas a suprimento, 

manutenção e transporte. Todas as atividades relacionadas com o material 

engolobam as seguintes funções logísticas, de acordo com o (EB70-MC-10.355, 

2020, p. 4-27), p. 10-1: 

 

As atividades relacionadas ao pessoal englobam todas as tarefas 

logísticas voltadas para o apoio aos efetivos, nas funções logísticas 

saúde (Sau) e recursos humanos (RH). As atividades relacionadas 

ao material englobam todas as tarefas logísticas relacionadas com 

as funções logísticas Suprimento (Sup), Manutenção (Mnt) e 

Transporte (Trnp). 

  

O presente trabalho delimita-se a tratar dos aspectos atinentes às 

atividades de suprimento, mais especificamente das Classes III, V e IX. Este 

Grupo Funcional, conforme Manual de Campanha EB20-MC-10.204 Logística, 

2014, p. 3-1: 

 

(...) refere-se ao conjunto de atividades que trata da previsão e 
provisão de todas as classes de material e peças de reparação usadas 
nos equipamentos necessários ao apoio logístico à F Ter, priorizando, 
sempre que possível, a cadeia de suprimento baseada na distribuição. 

 

Para fins de distribuição de material, a doutrina nacional divide os 

processos em: distribuição na Unidade, distribuição por processos especiais, e 

distribuição na instalação de suprimento. Conforme Manual de Campanha EB20-

MC-10.204 Logística, p. 3-4, tais processos são assim conceituados: 

 

3.2.9.6.1 Distribuição na Unidade – é o processo em que o escalão que 
apoia leva o suprimento até a organização apoiada com seus meios de 
transporte, da retaguarda para os pontos mais à frente da zona de 
ação. As cargas estinadas aos consumidores finais são customizadas, 
evitando-se manipulação por órgãos intermediários ao longo da 
cadeia. 
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3.2.9.6.2 Distribuição por Processos Especiais – é o processo 
organizado pelo escalão que apoia para atender necessidades 
específicas de uma força apoiada em operações, com seus próprios 
meios ou outros recebidos do escalão superior. Pode ocorrer por meio 
de comboio especial, posto de suprimento móvel, reserva móvel e 
suprimento por via aérea, considerando-se para sua execução a 
segurança dos recursos e a disponibilidade de meios de transporte. 
3.2.9.6.3 Distribuição na Instalação de Suprimento – é o processo no 
qual a organização apoiada vai até a organização logística apoiadora 
receber o suprimento, empregando seus próprios meios. 
Normalmente, a F Ter utiliza dois processos de distribuição: na unidade 
e por processos especiais. O processo de distribuição na instalação de 
suprimento será utilizado excepcionalmente, de modo a não onerar a 
organização apoiada com encargos logísticos de transporte até 
posições à retaguarda de sua zona de ação. 

   

Ainda conforme o mesmo manual referenciado acima, a F Ter normalmente 

utiliza os dois primeiros processos anteriormente citados: na Unidade, e por 

processos especiais. A fim de não onerar o Elemento apoiado com encargos de 

transporte às posições à retaguarda de sua Zona de Ação, o processo de 

distribuição “na instalação de suprimento” é utilizado em último caso. O Manual 

de Campanha EB70-MC-10.355 FORÇA-TAREFAS BLINDADAS, 2020, p. 10-

19, corrobora com tal informação: 

 

e) Para as SU Bld, o processo de distribuição de suprimento a 
ser utilizado pela FT U Bld é função do estudo da situação tática 
e logística. A FT Bld, normalmente, faz a entrega de 
suprimentos empregando um dos seguintes processos de 
distribuição: 
- apoio na ATSU; 
- apoio no ponto intermediário logístico (PIL); 
- apoio na ATC; 
- suprimento preposicionado; 
- reserva móvel de suprimento; e 
- suprimento aéreo. 

 

O Manual EB70-MC-10.355 Forças-Tarefas Blindadas, 2020, p. 10-17, 

ainda apresenta um sistema de distribuição, inserido nos processos de 

suprimento, bastante empregado pelos RCC: o pacote logístico:  

 

Pac Log é o conjunto de suprimentos necessários para uma SU, 
em determinado período de tempo (normalmente uma jornada 
completa) e para determinada operação de combate, mais as 
viaturas logísticas necessárias para transportá-los até a SU (...) 
é modular e flexível, podendo incluir, entre outras: 
a) uma viatura de Sup Cl I com reboque cisterna de água; 
b) uma viatura de Sup Cl III; e 
c) uma viatura de Sup Cl V. 
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- Além das viaturas previstas para os Pac Log das SU Bld, pode 
ser prevista uma viatura de suprimento geral. Ela pode 
transportar outros itens de suprimento não incluídos nas outras 
viaturas, como óleos e lubrificantes. 
- As NGA da FT devem definir a organização básica dos Pac 
Log em pessoal e viaturas, bem como estabelecer pacotes 
padronizados, estimando os suprimentos necessários por tipo 
de operação para uma jornada de cada SU Bld.(...) Em 
operações, cabe ao Cmt Pel Sup, sob a orientação do Adj S-4, 
montar os Pac Log na ATE. De posse das informações 
atualizadas das SU Bld e da situação logística, o Adj S-4 
determina a modificação dos Pac Log padronizados, 
adequando-os às necessidades reais de cada SU Bld. (...) O 
Pac Log deve, preferencialmente, compor uma única unidade 
de marcha e ser entregue durante a noite. Entretanto, sua 
entrega nas SU Bld depende da situação tática e dos meios 
logísticos disponíveis, podendo ser entregue a qualquer hora, 
conforme a urgência e a necessidade. 
 

3.4 PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 

LOGÍSTICA DO RCC  

 

Uma vez apontados os conceitos globais dos processos de suprimento, 

este item indentificará aspectos relacionados à Manobra logística do RCC. Os 

aspectos serão analisados tanto em sua fase de planejamento quanto na 

organização e execução das atividades. 

A Manobra Logística é o termo utilizado para tudo o que é feito no intuito 

de manter a continuidade do apoio logístico do escalão considerado (Manual de 

Campanha C 20-1 Glossário de termos e expressões para uso no exército, 

2003). O Manual EB70-MC-10.355 Forças-Tarefas Blindadas, 2020, p. 10-45, 

ainda apresenta o seguinte conceito:  

 

A manobra logística é o conjunto dos planejamentos, 
procedimentos, métodos e ações realizadas para apoiar pessoal e 
material de forma integrada e sincronizada à manobra tática, 
durante todas as fases da operação. Na FT U Bld, a manobra 
logística deve prever que todas as atividades logísticas, 
desenvolvidas pela SU C Ap, sejam deslocadas em direção aos 
elementos de 1º escalão, evitando, sempre que possível, que as SU 
Bld se desloquem para a ATC ou ATE em busca de apoio. 

 

A manobra logística do RCC segue uma lógica em seu fluxo de distribuição 

de suprimento, seguindo da Base Logística da Brigada (BLB) para a Área de 

Trens do Regimento (AT) e por fim para a Área de Trens da Subunidade (ATSU).  

As BLB são organizadas modularmente, de formas que consigam realizar 

o apoio logístico necessário às Operações e oferecer o máximo de autonomia 

aos escalões apoiados. Na BLB são desdobrados os meios orgânicos dos 
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Batalhões Logísticos e outros julgados necessários para o apoio a uma Grande 

Unidade (GU). (NCD Nr 001/2015 – A Logística nas Operações, p. 3).  

O planejamento para a localização da BLB deve levar em consideração 

posições que proporcionem boas condições para o apoio a todas os elementos 

apoiados, da mesma forma que considerar uma distância mínima com relação à 

Artilharia Inimiga. 

As seguintes frações poderão ser desdobradas na BLB: Companhia de 

Comando e Apoio (Cia C Ap), Companhia Logística de Transporte (Cia Log 

Trnp), Companhia Logística de Suprimento (Cia Log Sup), Companhia Logística 

de Manutenção (Cia Log Mnt), Companhia Logística de Recursos Humanos (Cia 

Log RH) e Companhia de Segurança (Cia Seg), Companhia Avançada de Saúde 

(Cia Avçd Sau). 

No âmbito do Regimento, a Manobra Logística prioriza obrigatoriamente o 

deslocamento das atividades logísticas realizadas pelo Esqd C Ap aos 

Elementos de 1º Escalão, tanto na fase de planejamento quanto na execução. 

Dessa forma esses Elementos conseguem desempenhar de forma integral seus 

trabalhos voltados às atividades de combate, sobrecarregando-os com apenas 

o extremamente necessário das preocupações logísticas. Por isso, deve-se 

sempre evitar que as SU sejam deslocadas às Áreas de Trens de Combate 

(ATC) e Áreas de Trens de Estacionamento (ATE). 

Sobre o mesmo assunto, conforme o Manual EB70-MC-10.355 Forças-

Tarefas Blindadas, os encargos logísticos devem constar apenas do mínimo 

necessário junto às SU CC, “e colocados sob a responsabilidade e controle da 

FT, permitindo que os comandantes de FT SU concentrem-se nas atividades de 

combate e no acompanhamento da situação tática.” 
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FIGURA 6 - Apoio Logístico ao Combate na FT Bld 

 

 
FONTE: EB70-MC-10.355, 2020, p. 10-4 

 
 

Acerca das responsabilidades no apoio logístico, tem-se que o 

Comandante do RCC é o grande responsável pela atividade, devendo 

assegurar-se se tal apoio esta ou não sendo prestado a todos elementos sob 

seu comando. Já o Chefe da 4ª Seção do Rgt (S4) é quem coordena toda a 

Manobra logística da Unidade (U), inclusive desde o momento das solicitações 

e pedidos de material ao Escalão Superior. Ao S4 também compete a integração 

e a sincronização dos “planejamentos da logística do pessoal e do material à 

manobra e ao apoio ao combate planejados no COT (...) e planejar, coordenar e 

sincronizar toda a Logística Interna.” (EB70-MC-10.355 FORÇA-TAREFAS 

BLINDADAS, 2020, p. 10-3) 

Os Cmt SU, por sua vez, responsabilizam-se pelo apoio logístico nas SU: 

 

O Cmt FT SU é responsável pela manobra logística da SU, devendo 
solicitar, controlar e gerenciar a distribuição do suprimento, 
gerenciar a manutenção de 1º escalão de menor complexidade e 
tempo de execução e administrar o efetivo, tanto da SU quanto de 
eventuais elementos em reforço. (BRASIL, 2020, p. 10-4) 

 

Toda a Manobra Logística é planejada, coordenada e sincronizada, 

conforme já referido anteriormente, no Centro de Operações Logística (COL). O 

COL é uma instalação do Posto de Comando Recuado (PCR), na ATC, e 
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mobiliado pelas 1ª e 4ª Seções do Regimento, onde “o S4 e o S1, auxiliados 

pelos integrantes das 1ª e 4ª Seções e através dos elementos da SU C Ap, 

planejam, coordenam, sincronizam e conduzem a MANOBRA LOGÍSTICA”. 

O principal órgão de apoio logístico do Regimento é o Pelotão de 

Suprimento, orgânico do Esqd C Ap. No âmbito U, tal fração executa as 

atividades de suprimento das classes I, II, III, IV, V, VI, VII, IX e X. O Manual 

EB70-MC-10.355 FORÇA-TAREFAS BLINDADAS, 2020, p. 10-5, aponta suas 

principais missões: 

 

a) receber e consolidar os pedidos de suprimento das SU, 
encaminhando-os da FT Bld para a BLB; 
b) receber, controlar, estocar quando necessário, repartir e distribuir os 
suprimentos às SU; e 
c) evacuar os mortos. 
 

O apoio logístico deve ser garantido durante todas as fases de uma 

Operação. Tal situação pode ser garantida apenas com um planejamento 

meticuloso da manobra logística, realizado coordenadada e simultaneamente 

com os plenejamentos táticos. 

Para sucesso desse apoio, o planejamento logístico deve atender aos 

seguintes princípios: 

 

a) a logística deve ir ao encontro dos elementos de 1º escalão, 
reduzindo-se ao máximo os deslocamentos destes até as 
instalações logísticas; 
b) os elementos de 1º escalão devem ser aliviados ao máximo de 
seus encargos logísticos; 
c) o planejamento deve se antecipar às necessidades; 
d) o apoio logístico deve ser contínuo, utilizando todos os meios 
disponíveis, conforme a situação tática o permitir; 
e) o suprimento e pessoal de logística devem estar em 
condições de emprego sempre que necessário; 
f) o planejamento da manobra logística deve ser uma atividade 
contínua de todo o EM FT U Bld, capitaneada pelo S-4; e 
e) a constante avaliação da situação tática e o levantamento das 
necessidades para as futuras operações são atividades críticas 
para o planejamento da manobra logística. (BRASIL, 2020, p. 
10-44) 

 

Além dos princípios elencados acima, e para que seja atendido o apoio 

integral, no tempo e no espaço, conforme já destacado neste trabalho, há de se 

ter por parte dos elementos envolvidos com o planejamento da Manobra 

Logística, perfeita compreensão da intenção do Comandante e dos 
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planejamentos táticos. Nesse ínterim, torna-se crucial o entendimento dos 

seguintes aspectos: 

 

a) o que cada elemento apoiado fará no cumprimento da missão; 
b) onde cada elemento apoiado estará, em cada fase e no final da 
missão; 

c) que missão será executada ao final da operação; e 
d) como os elementos apoiados executarão a missão. (BRASIL, 2020, 
p. 10-45)  
 

Tão logo seja analisado o conceito da operação os planejadores da 

logística devem detalhar os apoios que deverão ser prestados, determinando 

seus tipos, quantidades e prioridades. Logo após tal levantamento de 

necessidades, devem também avaliar que recursos logísticos tem 

disponibilidade, onde se encontram os recursos e intalações logísticas do 

Escalão Superior, quando estarão disponíveis e como tais recursos podem ser 

disponibilizados. Dessa forma, pode ser realizado o planejamento como um todo, 

confrontando as necessidades com as disponibilidades. (EB70-MC-10.355, 

2020) 

Para que os planejadores logísticos possam formular suas linhas de ação 

e planejar sua Manobra Logística no apoio às Operações, a análise dos fatores 

que afetam o cumprimento da missão deve ser embasada pela Estimativa 

Logística. A fim de formulá-la devem ser respondidos os seguintes 

questionamentos: 

 

(a) qual a situação atual da manutenção, dos suprimentos e dos 
transportes? 
(b) quanto e o que é necessário para apoiar a operação? 
(c) que tipo de apoio externo (Esc Sp) é necessário? 
(d) as necessidades poderão ser atendidas através do processo 
normal de Pac Log, ou serão necessários outros processos de 
suprimento? 
(e) o que está faltando e qual o impacto desta falta na operação? 
(f) que linha de ação deverá ser apoiada? 
(g) onde estão os elementos a serem apoiados durante a operação? 
(BRASIL, 2020, p. 10-44) 
 

Denomina-se Trens o conjunto dos elementos que se destinam a 

proporcionar o apoio logístico do Regimento. Estes, por sua vez, são 

classificados em dois: Trens de Combate e Trens de estacionamento. Ambos 

são organizados e locados em áreas, respectivamente Área de Trens de 

Combate e Área de Trens de Estacionamento, podendo ser empregados 
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reunidos ou desdobrados, ambas mobiliadas pelo Esqd C Ap. Por definição, a 

doutrina nacional assim as classifica: 

 

Área de trens de combate é a região da Z Aç da unidade onde 

são reunidos os elementos logísticos necessários a um apoio 

mais cerrado às SU Bld (...) Área de trens de estacionamento é 

a região em que são reunidos os TE da FT Bld e onde podem 

se desdobrar instalações de apoio recebidas do escalão 

superior (...) Área de trens de unidade é a região onde os trens 

da FT permanecem, quando não desdobrados em TC e TE, 

normalmente, em uma Z Reu (...) Área de trens da subunidade 

é a região onde as SU Bld desdobram suas instalações 

logísticas próprias e os elementos logísticos da SU C Ap 

recebidos em Ap Dto ou Ref.” (BRASIL, 2020, p. 10-8) 

 

São os Trens que fornecem o apoio logístico necessário às SU do Rgt no 

que tange à manutenção de todas as classes de suprimento, evacuação de 

mortos e feridos, e evacuação do material danificado, capturado e salvado. 

Como forma de delimitar conceitos acerca da organização e composição de cada 

Área de Trens, o Manual EB70-MC-10.355, 2020, p. 10-13, aponta as seguintes 

informações: 

 

- Os trens de combate são organizados para prestar apoio 
logístico imediato aos elementos empregados à frente, nas 
operações de combate. 
- A composição dos TC é variável, dependendo das conclusões 
do estudo de situação tático e logístico. Em princípio, integram 
os TC a maioria dos meios de saúde e de manutenção da FT U 
Bld e os elementos necessários para assegurar os suprimentos 
de classe III e V - apenas munição (Mun), às SU Bld. 
- Nas operações de grande mobilidade, como o Apvt Exi, é 
aconselhável colocar nos TC o grosso dos elementos de apoio 
logístico orgânico, para evitar que o aumento das distâncias 
torne problemática a distribuição diária de suprimentos aos 
elementos de combate. 
- Os TE são compostos pelos elementos de Ap Log que não 
foram incluídos nos TC, por não serem necessários para o apoio 
imediato às operações de combate da FT U Bld. 
- Geralmente, os TE são integrados pela maioria dos meios do 
pelotão de suprimento e pelos elementos de manutenção e de 
saúde indispensáveis ao apoio dos próprios integrantes dos TE. 

 

Conformo o mesmo Manual acima, podem ser desdobradas na ATC o 

posto de remuniciamento avançado, posto de socorro da força-tarefa, posto de 
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coleta de mortos, postos de distribuição de Cl I e Cl III avançado, área de 

manutenção de viaturas e armamento, área de cozinhas, área de 

estacionamento de viaturas e outras instalações. 

 

FIGURA 7 – Área de Trens de Combate 

 

FONTE: EB70-MC-10.355 FORÇA-TAREFAS BLINDADAS, 2020, p. 10-13. 

 

A ATE, por sua vez, pode desdobrar o posto de remuniciamento recuado, 

posto de coleta de salvados, postos de distribuição de Cl I e Cl III recuados, área 

de cozinhas, área de estacionamento de viaturas e outras instalações.  

 

FIGURA 8 – Área de Trens de Estacionamento 

 

FONTE: EB70-MC-10.355 FORÇA-TAREFAS BLINDADAS, 2020, p. 10-14 
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A despeito da execução da distribuição dos suprimentos, cabe identificar 

que a doutrina nacional a aborda por Classes de material. Com relação ao 

suprimento Classe III, a distribuição às SU deve ser realizada, em princípio à 

noite. Normalmente, o ressuprimento é realizado em forma de Pac Log no Ponto 

Intermediário Logístico (PIL), onde os Sgt Furriéis de cada SU é o responsável 

por recebe-lo. A distribuição dessa classe poderá ainda ser realizada 

imediatamente à retaguarda das posições dos elementos em 1º Escalão, 

dependendo da situação tática. 

 

- O reabastecimento das viaturas das SU é realizado pelas 
cisternas da FT, em princípio à noite e nas ATSU ou em locais 
próximos a elas. Dependendo ainda da situação tática, pode-se 
optar pela distribuição de combustível mais à retaguarda, no 
PIL, ou mais à frente, nas posições efetivamente ocupadas 
pelas viaturas em 1º escalão ou próximo a essas posições. De 
qualquer forma, as viaturas cisternas de combustível devem 
avançar o mais à frente que a situação tática permitir. 
- Com a cisterna posicionada, as frações constituídas, ou 
viaturas isoladas, deslocam-se até o local determinado para o 
reabastecimento. (BRASIL, 2020, p. 10-25) 

 

Acerca dos materiais Classe V, a distribuição às SU, da mesma forma que 

os de Classe III, é realizada nos períodos de baixa luminosidade, bem como 

entregues aos Sgt Furriéis de cada Esquadrão. Acrescentam-se ainda os 

seguintes dados: 

 
- O remuniciamento das SU é realizado, em princípio, à noite, 
nas ATSU ou em locais próximos a elas. Dependendo ainda da 
situação tática, pode-se optar pela distribuição da munição mais 
à retaguarda, no PIL, ou mais à frente, nas posições 
efetivamente ocupadas pelas frações e viaturas ou próximo a 
essas posições. De qualquer forma, as viaturas de munição 
devem avançar o mais à frente que a situação tática permitir. 
- Com a viatura de munição posicionada, as frações 
constituídas, ou viaturas isoladas, deslocam-se até o local 
determinado para o remuniciamento. (BRASIL, 2020, p. 10-26) 

 

Com relação ao suprimento de material Cl IX no seu entendimento mais 

amplo, cabe destacar que a doutrina aponta que a manutenção, em linhas gerais, 

deve ser efetuada o máximo a frente possível. Dá-se preferência à ida do pessoal 

de manutenção até a posição onde se encontra o material a ser reparado em 

detrimento do contrário. Em virtude da especificidade do presente trabalho, 

embora abordagem posterior, cabe-se ressaltar que em operações de alta 
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mobilidade, como é o caso das Op Ofensivas de Ataque Coordenado, “(...) o 

apoio de manutenção do material blindado toma sentido mais ativo; e equipes 

de manutenção do B Log são lançadas à frente para prestar apoio no próprio 

local em que houver uma falha, visando a apoiar o movimento da FT U Bld” 

(EB70-MC-10.355, 2020, p. 10-32). Acerca dessa temática, segue-se tópico 

doutrinário prevendo tais dados: 

 

- Pedido de Peças e Conjuntos de Reparação: 
a) Sempre que possível, ao invés de solicitar peças e conjuntos 
de reparação, deve-se dar preferência à troca direta do material 
danificado por outro em condições de uso. 
b) O Pel Mnt faz pedidos informais ao B Log, por meio da Seç L 
Mnt, em apoio à FT U Bld, normalmente desdobrada na ATE. 
- Reserva de Suprimento de Peças e Conjuntos de Reparação 
a) A fim de atender às necessidades da FT U Bld, o Pel Mnt 
mantém um estoque adequado de peças e conjuntos de 
reparação, o qual constitui a reserva orgânica da FT Bld. 
b) Cabe ao Cmt Pel Mnt a administração e o processamento do 
suprimento referente a peças e conjuntos de reparação. Se 
conveniente, o suprimento de comunicações pode ser 
processado pelo Pel Com. (BRASIL, 2020, p. 10-27) 

 

 

Conforme já abordado anteriormente, o Pacote Logístico é o método mais 

usual para a entrega dos suprimentos aos elementos em 1º Escalão. Assim, é 

de fundamental importância compreender seus principais aspectos.  

Tal procedimento contempla um conjunto de suprimentos de que 

necessitam as SU, geralmente por jornada de combate. O Cmt Pel Sup os 

organiza, e o Adj S4 é o oficial que se encarrega de planejar sua 

operacionalização. A fim de otimizar o processo de distribuição, a doutrina 

preconiza que já haja pacotes logísticos PADRONIZADOS, por tipo de operação 

e por fração. Além disso, os Pac Log deslocam-se da ATE à ATC, ou para o PIL, 

em período de baixa visibilidade. 

De acordo com previsão doutrinária constante do Manual EB70-MC-10.355 

FT Bld, 2020, um Pac Log de SU deve ser previsto por Classes de material. Além 

disso, conforme p. 10-17 do referido Manual: 

 

- Um Pac Log é modular e flexível, podendo incluir, entre outras: 
a) uma viatura de Sup Cl I com reboque cisterna de água; 
b) uma viatura de Sup Cl III; e 
c) uma viatura de Sup Cl V. 
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- Além das viaturas previstas para os Pac Log das SU Bld, pode 
ser prevista uma viatura de suprimento geral. Ela pode 
transportar outros itens de suprimento não incluídos nas outras 
viaturas, como óleos e lubrificantes. 
- As NGA da FT devem definir a organização básica dos Pac 
Log em pessoal e viaturas, bem como estabelecer pacotes 
padronizados, estimando os suprimentos necessários por tipo 
de operação para uma jornada de cada SU Bld. O emprego de 
Pac Log padronizados tem por finalidade agilizar os trabalhos 
de preparação, transporte e distribuição de suprimentos. 
- Em operações, cabe ao Cmt Pel Sup, sob a orientação do Adj 
S-4, montar os Pac Log na ATE. De posse das informações 
atualizadas das SU Bld e da situação logística, o Adj S-4 
determina a modificação dos Pac Log padronizados, 
adequando-os às necessidades reais de cada SU Bld. 
- O Pac Log deve, preferencialmente, compor uma única 
unidade de marcha e ser entregue durante a noite. Entretanto, 
sua entrega nas SU Bld depende da situação tática e dos meios 
logísticos disponíveis, podendo ser entregue a qualquer hora, 
conforme a urgência e a necessidade. 

 

O Pac Log deverá ser transportado em uma única viatura somente, para 

cada pelotão, sendo que combustíveis serão transportados em tonéis de 200l ou 

camburões de 20l, seja em reboque, seja na própria viatura. Com relação aos 

fatores temporais, os horários de ressuprimentos deverão ser estipulados pelo 

S4, que define o horário de chegada no PIL. Já o período de permanência na 

posição de ressuprimento deverá ser o menor possível. 

Os Sgt Furriéis das SU deverão conduzir as viaturas de suprimento para as 

Áreas de Trens das SU respectivas e, tão logo encerre o ressuprimento, deverão 

retornar ao PIL para repassar as viaturas ao efetivo que as conduziu à posição, 

para deslocamento de retorno à ATC. 

O manual ainda aborda os seguintes aspectos relacionados ao 

ressuprimento das SU: 

 

c) A fim de prover dados para o S-4 atualizar a manobra 
logística, durante o contato entre o Sgt furriel das SU e os 
elementos que realizam o ressuprimento, devem ser 
informados: 
- qualquer mudança de necessidades logísticas, em face das 
alterações na constituição da SU Bld ou da constituição de FT 
SU Bld; 
- a situação do efetivo, suprimento e manutenção das SU Bld; 
- as necessidades logísticas da SU para o período seguinte; 
-entrega e recebimento de documentos e correspondências; e 
- uma atualização da situação logística da SU Bld. 
d) A entrega dos suprimentos necessários nas instalações da 
SU C Ap (PCP, PCT, Pel Mrt P, instalações da ATC e da ATE) 
e dos elementos em reforço ou apoio à FT deve ser objeto de 
um planejamento específico do S-4. Na manobra logística, são 
detalhados os processos, a hora e o local onde a entrega 
ocorrerá.” (BRASIL, 2020, p. 10-19). 
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FIGURA 9 – Pacote logístico padrão de SU 

FONTE: EB70-MC-10.355, 2020, p. 10-18 

 

O mesmo Manual indica o processo de distribuição de suprimento aéreo, 
conforme segue: 

 

a) Esse processo especial de suprimento é indicado para 
operações ofensivas de alta mobilidade, em grande 
profundidade, que exijam grandes e rápidos deslocamentos, 
quando não há rede viária adequada ou os meios de transporte 
terrestres são restritos. 
b) Ele confere rapidez às operações da FT U Bld, mas é 
extremamente dependente da disponibilidade de meios e de 
condições meteorológicas favoráveis. Os processos de 
desembarque do suprimento são o descarregamento, o 
lançamento por paraquedas ou lançamento em queda livre. 
(BRASIL, 2020, p. 10-22) 
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FIGURA 10 – Fluxo de Suprimento – da BLB à ATU e desta às ATSU 

 
FONTE: EB70-MC-10.355, 2020, p. 10-20 

 
 

3.5 DEMANDAS DE SUPRIMENTOS CLASSES III, V E IX DE UM RCC NAS 

OPERAÇÕES OFENSIVAS DE ATAQUE COORDENADO 

 

A fim de analisar a demanda de suprimentos de um RCC nas Operações 

de Ataque Coordenado foi realizado um estudo sobre consumo dentro das 

Classes de material III, V e IX, direcionados para cada meio considerado. Para 

tanto, foram utilizados dados médios de planejamento constante das fontes 

doutrinárias nacionais. Em seguida, realizada um cruzamento de dados entre 

consumo e meios existentes. 

O cálculo de necessidades de suprimento durante o planejamento 

inicial, quando não se tenham informações suficientemente atualizadas, 

deverá ser realizado baseado nos seguintes fatores:  

 

TABELA 1: Planejamento inicial para cálculos de 

suprimento 
 

CLASSES 
Localização da Força Terrestre na 

ZC ZA 

 
III - Combustíveis 

Início das Op 

(aprestamento) 

(Nr de Vtr X capacidade de tanque) + uma UC da GU 

no BLog 

Continuidade das Op A pedido, de acordo com o perfil da operação. 
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Pç Cj Rep  

 
 

 
V - Armamento e 

Munições 

 

Armt 
DO completa , segundo o QDM, e depois em Op à pedi- 

do, de acordo com a taxa de perdas. 

 

Mun 

Nr de armas X tipo de munição X DO para início das 

operações (entrada na ZC) 

Na continuidade da Op, mediante pedido, de acordo 
com perfil da operação ( Tab 7-6) 

Pç Cj Rep Mediante pedido, de acordo com o perfil da operação. 

IX - Material de 

Moto e de Av 

Prod acabado 
Mediante pedido, de acordo com o perfil da operação. 

Pç Cj Rep 

Fonte: EB60-ME-11.401, DAMEPLAN, 2017, p. 7-6 (tabela resumida pelo autor). 
 

3.5.1 Consumo classe III 

 

Com relação a Classe III (combustíveis, óleos e lubrificantes) foram 

considerados os dados relativos às viaturas blindadas e não blindadas: 

 
TABELA 2- Características das principais viaturas em uso no eb 

VIATURAS NÃO 
BLINDADAS 

Tipo Modelo Cpcd Comb 
Cpcd Tq 

(l) 

Cons 

km/l 

Compr 

mm 

Larg 

mm 

Alt 

mm 

CARGA MBB LA1418/51 5 t OD 210 7 8.320 2.380 2.680 

CARGA 
MBB 1725/42A 

ATEGO 
5 t OD 300 8 6.970 2.485 2.860 

CARGA VW WORKER 15.210 5 t OD 275 7,8 6.211 2.510 2.947 

CARGA MBB 1418/42 ATEGO 7 t OD 300 7,5 7.765 2.486 2.713 

CARGA VW WORKER 13.180 8 t OD 275 8,5 6.121 2.510 2.810 

Trnp OBUS 
VW 31.320 

Constellation 
10 t OD 550 7 8.779 2.461 1.374 

Trnp Ponte 
VW 31.320 

Constellation 
10 t OD 550 7 8.779 2.461 1.374 

Trnp Container VW 26.280 26 t OD 275 8 7.506 2.507 3.008 

Cav Mecânico IVECO STRALIS 45 t OD 900 3 6.623 2.825 3.449 

Cav Mecânico IVECO STRALIS 74 t OD 900 2,5 7.143 2.825 3.449 

Ônibus Choque C6803 48 Psg OD 184 3 8.400 2.400 2.150 

Ônibus Choque F1100 48 Psg OD 60 3 7.950 2.430 2.380 

Cisterna Agua MBB LA1418/51 5.000 l OD 210 4 8.320 2.380 2.680 

Cisterna Agua VW 26.260E 12.000 l OD 275 8,5 7.421 2.510 2.767 

Cisterna Comb VW 31.260 15.000 l OD 275 8 7.458 2.517 3.105 

Cisterna Comb Ford 2629 15.000 l OD 275 7 7.490 2.590 2.980 

Comunicações Agrale Marruá AM23 3/4 t OD 100 7 5.350 2.060 2.545 

Frigorífico IVECO 55C17 8 t OD 100 7 5.803 2.025 2.280 
Frigorífico Ford 2423 13 t OD 275 6 9.696 2.590 2.838 

Guindaste 

Munck 
IVECO 260E25 23 t OD 100 5 7.627 2.390 2.870 

Guindaste 

Munck 
VW 26.280 23 t OD 275 8 9.866 2.997 3.423 

Basculante VW 15.180 5 m³ OD 275 8,5 9.131 2.510 2.847 

Basculante MBB 2726K 10 m³ OD 210 6 10.179 2.485 2.746 

Tática Leve 

Rec 
Agrale Marruá AM11 1/2 t OD 100 8 4.660 1.935 2.182 

Pick Up Land Rover 90 1/2 t OD 60 11,5 3.883 1.790 1.972 

Pick Up Land Rover 110 3/4 t OD 80 13 4.438 1.790 2.035 
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Pick Up Land Rover 130 3/4 t OD 93 10,7 5.063 1.790 2.035 

Pick Up Agrale Marruá AM21 3/4 t OD 100 7 5.210 2.045 2.545 

Pick Up Mitsubichi L200 5 Psg OD 75 8,6 5.000 1.750 1.775 

Pick Up Nissan Frontier 5 Psg OD 80 11,2 5.230 1.850 1.780 

Pick Up Toyota Hilux 1 t OD 76 7,6 5.130 1.760 1.680 

Oficina Ford 2629 5 t OD 275 7 7.490 2.590 2.980 

Socorro 

Pesado 
MBB 2726/48 23 t OD 210 6 10.179 2.485 2.746 

Socorro Leve MBB 915 Acello 3,5 t OD 150 6,4 7.134 2.148 2.480 

Ônibus Choque C6803 48 Psg OD 184 3 8.400 2.400 2.150 
Ônibus Choque F1100 48 Psg OD 60 3 7.950 2.430 2.380 

Fonte: EB60-ME-11.401, DAMEPLAN, 2017, p. 7-18. 

 

TABELA 3 – Características das viaturas blindadas  

VIATURAS BLINDADAS 

 
Tipo 

 
Modelo 

Peso Liq 

(t) 

Dimensões Máximas (mm) Combustível 

Compr Larg Alt 
Cpcd 

(l) 

autonomia 

(km) 
VBC CC M 60 A3 TTS 51,40 8.250 3.620 3.280 1.457 440 

VBE Soc M 88 A1 47,63 8.270 3.430 3.120 1.514 483 

VBC OAP M 108 21 6.110 3.150 3.050 510 352 

VBC OAP M 109 25 9.130 3.150 3.280 511 354 

VBTP M 113 11,5 4.870 2.690 2.550 360 540 

VBE PC M 577 A2 11,719 4.850 2.740 2.750 456 ~ 456 

VBE Soc M 578 24,5 6.430 3.500 3.430 984 323 

VBR CASCAVEL 13,7 6.290 2.590 2.600 380 750 

VBTP URUTU 11 6.100 2.590 2.780 380 750 

VBTP GUARANI 18 7.100 3.350 4.286 289 600 

VBC CC LEOPARD 1 A1 36,9 9.540 3.250 2.620 985 350 

VBC CC LEOPARD 1 A5 42,2 9.543 3.370 2.705 985 350 

VBE Soc LEOPARD 39,8 7.680 3.250 2.695 1.410 350 

VBE Eng LEOPARD 43 8.925 3.250 2.570 1.410 350 

 
VBE Lç Pnt 

 
LEOPARD 

35,10 ou 

45,45 (com 

a ponte) 

10.590 ou 
11.820 

(com a ponte) 

 
4.000 

 
3.570 

 
985 

 
350 

VB Es LEOPARD 40 9.490 3.370 3.245 985 350 

VBC DAAe GEPARD 1 A2 46,6 7.760 3.395 4.220 985 530 

Observação: Vtr em ordem de marcha (armamento ancorado), tanque de combustível e 

dotação de Mun completos, deslocamento por estrada. 

Fonte: EB60-ME-11.401, DAMEPLAN, 2017, p. 7-19 

 

3.5.2 Consumo Classe V 

 

Com relação ao consumo de material Classe V (Armamento e Munição), os 

dados encontrados foram os seguintes: 

 

TABELA 4- Munição necessária 

 
ARMA 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Ataque a uma posição 

Fortificada Organizada (1) 
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1° Dia 
Próximos 

Dias(1) 

 
1° Dia 

Próximos 

Dias (2) 
(1) 

Sumariamente 

Organizada 

Perseguição ou 

Aproveitamento do 

Êxito 

Pst 9 mm 30 30 30 30 15 10 

Fz 5,56 mm 500 500 300 300 300 200 

Fz 7,62 mm 500 500 300 300 300 200 

Mtr 7,62 mm 1.000 1.000 800 800 500 400 

Mtr M 9 mm 100 100 100 100 80 50 

Mtr .50 (tubo Ref) (5) 800 800 600 600 500 400 

Obus 105 mm AR 120 120 120 120 80 70 

Obus 105 mm M4 

(CC) 
100 100 100 100 70 60 

Obus 155 mm AR ou 

AP 
107 107 107 107 80 70 

Mrt 60 15 15 15 15 10 10 

Mrt 81 34 34 34 34 20 20 

Mrt 120 58 58 58 58 40 30 

Can 30 mm 270 270 270 270 200 270 

AT - 4 54 54 54 54 40 70 

Observações 

(1) Estimativa de consumo de munição por arma, baseado no Lew Logistic Planning do Exército 

dos Estados Unidos, batalhões de infantaria e regimentos de cavalaria, com dados extraídos 

dos últimos conflitos no Oriente Médio. 

(2) Previsão de consumo a ser confirmada mediante pedido. 

Fonte: EB60-ME-11.401, DAMEPLAN, 2017, p. 7-8 

 

3.5.3 Consumo Classe IX 

 

O consumo de suprimento classe IX do RCC em uma Operação de Ataque 

coordenado está atrelado às necessidades dos elementos de apoio de 

manutenção. Conforme já analisado tais elementos podem ser desde a Cia Log 

Mnt até uma Seção L Mnt que esteja em reforço ao Regimento.de apoio do 

elemento de manutenção. A essas frações, cabe-se o atendimento a demanda 

diária de ressuprimento classe IX. 

 

As unidades de manutenção devem executar a reparação de materiais 
o mais à frente quanto permitirem as condições operativas e técnicas. 
Deve-se considerar, todavia, que certos procedimentos necessitam de 
infraestrutura adequada e um mínimo grau de estabilidade. Assim, há 
que se buscar o equilíbrio entre segurança e capacidade de apoio, por 
meio do emprego de equipes móveis de manutenção, permitindo 
diminuir os prazos de indisponibilidade e reduzir os movimentos 
desnecessários.” (BRASIL, 2015, p.51) 

 

Dessa forma, afim de garantir o ressupriento de materiais Classe IX aos 

diversos tipos de viatura (conforme observado no QDM RCC) os Regimentos se 

planejam para que nas AT haja equipes especializadas para tal.  
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3.5.4 Quadro de dotação de material (QDM) de um Regimento de 

Carros de Combate 

 

TABELA 5 – Extrato do quadro de dotação de material de um RCC (viaturas) 

10943003 - Viatura Transporte Especializado 
Cisterna de Água (acima de 5.000 l) 

   1 

44 - Viaturas Operacionais de Rodas do Grupo 

4 (Missões Específicas) 

    

10944001 - Viatura Transporte de Pessoal - Motocicleta 

Operacional 

   2 

10944004 - Viatura Tratora Transporte Não Especializado (Cavalo 

Mecânico de 35 a 
70 Ton) 

   2 

45 - Viaturas Operacionais Blindadas de Rodas     

10945002 - Viatura Blindada Leve de 
Reconhecimento 

   12 

48 - Viaturas Operacionais Blindadas de Lagarta     

10948003 - Viatura Blindada Especializada - Central 

Diretora de Tiro 

   1 

10948012 - Viatura Blindada Especializada - 

Oficina 

   4 

10948013 - Viatura Blindada Especializada - Posto 
de Comando 

 1  6 

10948014 - Viatura Blindada Especializada - Socorro    1 

10948015 - Viatura Blindada Transporte de Pessoal    1 

10948002 - Viatura Blindada de Combate - Carro de 
Combate 

 1 12 54 

10948010 - Viatura Blindada de Combate - Lançador 
de Míssil Anticarro 

   2 

10948005 - Viatura Blindada de Combate - Morteiro    4 

51 - Viaturas Reboques do Grupo 1 (até 1,5 Ton)     

10951002 - Viatura Reboque Especializado Cisterna 
de Água (até 1500 l) 

 1  6 

CODOT/ Descrição do Material 

Esqd C C(4) 

TOTAL 

Cmdo Sec Cmdo 
1º, 2º e 3º 

Pel CC 

37 - Viaturas Operacionais de Rodas do Grupo 

1 (até 1,5 Ton) 

    

10937001 - Viatura Transporte Especializado Ambulância 

(até 1,5 Ton) 

   5 

10937010 - Viatura Transporte Especializado Rádio 
(até 1,5 Ton) 

   12 

39 - Viaturas Operacionais de Rodas do Grupo 

2 (de 2,5 a 5 Ton) 

    

10939002 - Viatura Transporte Especializado Carga Guincho (de 

2,5 a 5 Ton) 

   1 

10939033 - Viatura Transporte Especializado de 
Munição (de 2,5 a 5 Ton) 

   5 

10939047 - Viatura Transporte Não Especializado (de 2,5 a 5 

Ton) 

 2  24 

43 - Viaturas Operacionais de Rodas do Grupo 

3 (acima de 5 Ton) 

    

10943004 - Viatura Transporte Especializado Cisterna de 

Combustível (acima de 

5.000 l) 

   4 
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10951009 - Viatura Reboque Não Especializado (até 1,5 Ton)  1  15 

54 - Viaturas Reboques do Grupo 3 (acima de 

5 Ton) 

    

10954006 - Viatura Reboque Especializado Plataforma Leito 

Rebaixado (de 35 a 70 
Ton) 

   2 

FONTE: quadro de dotação de material RCC, folhas 2-2/9-12, 2-2/10-12, 2-2/11-12. 

 

TABELA 6 – Extrato do quadro de dotação de material de um RCC 

(armamento) 

CODOT/ Descrição do Material 

Esqd C C(4) 

TOTAL 
Cmdo Sec Cmdo 

1º, 2º e 3º 
Pel CC 

10 - Armamento     

10510006 - Faca de Combate 2 12 39 403 

10510007 - Fuzil Automático com Coronha Rebatível  6 9 169 

10510013 - Lançador de Granadas Individual    4 

10510015 - Lançador de Míssil Anticarro de Longo 
Alcance 

   2 

10510018 - Metralhadora Leve    4 

10510019 - Metralhadora Pesada  1  9 

10510022 - Morteiro Pesado    4 

10510025 - Pistola Semi-automática 2 12 39 403 

10510026 - Reparo Antiaéreo para Metralhadora Pesada  1  9 

10510027 - Reparo Pedestal Veicular para 
Metralhadora Leve 

   4 

10510029 - Reparo Terrestre para Metralhadora Leve    4 

10510028 - Reparo Terrestre para Metralhadora 
Pesada 

 1  9 

FONTE: quadro de dotação de material RCC, folha 2-2/2-12 

 

3.5.5 Consumo por classes x QDM RCC 

 

Para fins de entendimento global com relação ao consumo das classes de 

material em pauta no âmbito de um RCC nas Op de Ataque Coordenado, deve-

se comparar quanto de cada meio o Rgt possui, e o que é consumido para cada 

situação de combate. 

A fim de atingir tal objetivo de análise, serão considerados os elementos de 

primeiro escalão bem como o apoio de fogo orgânico dessa Unidade: Esqd CC, 

Pel Mrt P. 

 

3.5.5.1 Classe III: 

 

Acerca da Classe III, o Rgt apresenta, conforme já apontado, os seguintes 

dados para seu principal meio de emprego: 



44 

 

- Viatura Blindada de Combate Carros de Combate (VBCCC) Leopard 1 A5: 

a. Quantidade de viaturas: 52 

b. Capacidade do tanque do combustível: 985l 

c. Consumo: autonomia de 450km, na estrada 610 m/l, através campo 330 

m/l (fonte: manual do Leopard 1 A5, pág 2-5) 

d. Necessidade total de Óleo Diesel: 51.220l 

 

- Viatura Transporte Não Especializado (considerando-se a Vtr MBB 1725 

ATEGO, encontrada nos RCC): 

a. Quantidade de viaturas: 8 

b. Capacidade do tanque do combustível: 2486l 

c. Consumo: não encontrado 

d. Necessidade total de Óleo Diesel: 19.888l 

 

- Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113 (considerando como 

viatura para Central Diretora de Tiro: 

a. Quantidade de viaturas: 1 

b. Capacidade do tanque do combustível: 360l 

c. Consumo: autonomia de 540km, consumo de 15l/h 

d. Necessidade total de Óleo Diesel: 360l 

 

Importante ressaltar que não existem nos RCC algumas das viaturas 

previstas em QDM: Viatura Blindada Especializada- Central Diretora de Tiro e 

Viatura Blindada de Combate – Morteiro. 

 

3.5.5.2 Classe V: 

Acerca da Classe V, o Rgt apresenta, conforme já apontado, os seguintes 

dados para seus meios: 

 

- Esqd de Carros de Combate: 

Armamento  Quantidade  Mun por armto  Total de Mun  

Pst 9 mm  212 30 6360 

Fz FAL 7,62 mm  60 300 18000 

Mtr .50  4 600 2400 
FONTE: o autor 
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- Pel de Morteiros Pesados: 

Armamento  Quantidade  Mun por armto  Total de Mun  

Pst 9 mm  24  30 720 

Fz FAL 7,62 mm  13 300 3900 

Morteiro Pesado 4 58 232 
FONTE: o autor 

 

 

3.6 PROCESSOS DE SUPRIMENTOS DAS TROPAS BLINDADAS DO 

EXÉRCITO AMERICANO 

 

3.6.1 Definição de Ataque Coordenado 
 

O Exército Americano utiliza uma definição muito semelhante à brasileira 

para Ataque, incluindo a mesma divisão conceitual de ataque coordenado e 

ataque de oportunidade. Tais conceitos são encontrados nos manuais ADP 

3-90 – Offense and Defense (2019) e FM 17-95 – Cavalry Operations (1996). 

 

Há dois tipos de ataque: de oportunidade e planejado. Um ataque de 
oportunidade geralmente segue o movimento pelo contato. (No 
entanto, um movimento pelo contato pode terminar em uma inesperada 
defesa, um ataque deliberado ou até mesmo um movimento 
retrógrado).  Os comandantes definem a melhor ação baseados na 
análise dos fatores da decisão. Em combate, a força que primeiro 
realiza o ataque inicia com grande vantagem. Nesse caso, os 
comandantes ordenam ataques com o mínimo de preparo, 
aproveitando a oportunidade. Utilizam dessa forma para justamente 
aproveitar a desvantagem do inimigo antes que o mesmo possa se 
reorganizar. Os ataques coordenados, por sua vez, exigem um 
planejamento muito mais detalhado. Tais ataques aproveitam todo 
suporte de recursos e meios orgânicos disponíveis para destruir o 
inimigo. Realização de reconhecimentos detalhados, planejamentos e 
ensaios completos, grande concentração de porder de combate, 
exploração das deficiências inimigas, e liderança em todos os escalões 
caracterizam o ataque coordenado. (EUA, 2019, p. 5-23, tradução do 
autor) 

 

3.6.2 Classes de suprimento 

 

O manual Americano FM 4 -0 – Sustainment (2009), utiliza as mesmas 

definições relacionadas às classes de suprimento que o Exército Brasileiro, 

conforme segue abaixo: 
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TABELA 7 – Classes de suprimento US Army 

 

Fonte: EUA, 2009, p. 5-2. 

 

3.6.3 Logística em combate 

 

O manual de campanha FM 17-95 – Cavalry Operations (1996) trata da 

organização e execução das atividades logísticas em operações (Combat 

Service Support – CSS) da cavalaria americana: 

 

Apoio de serviço de combate (CSS) trata-se das atividades de 
sustentação das forças em combate nos aspectos logísticos e 
administrativos. Tem por finalidade manter o poder de combate da 
cavalaria pelo maior tempo possível. Para isso, preza pela 
geração de poder de combate em tempo e local delimitados e 
decisivos. Tal sistema permite que o comandante mantenha sua 
liberdade de manobra bem como sua capacidade de gerar poder 
de combate. (EUA, 1996, p. 10-1, tradução do autor) 

 

3.6.4 Instalações logísticas 

 

O Exército Americano, semelhante à doutrina nacional brasileira, utiliza 

instalações no nível FTC, DE, Bda, Unidade e SU, por meio de seus trens 

logísticos e suas rotas de abastecimento (MSR), para realizar sua manobra, 

conforme se segue: 
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Para que se possa realizar o apoio logístico à uma unidade, 
desiguina-se uma área de apoio onde elementos CSS, alguns 
elementos dessa unidade e outros se instalem e desse local 
gerenciem toda a manobra logística. Nessas áreas estão 
designados, por exemplo, as áreas de apoio, que podem ser: área 
de apoio à divisão, área de apoio à brigada, área de apoio 
regimental, e área de apoio ao Esquadrão. (EUA, 1996, p. 10-9, 
tradução do autor) 

 

3.6.5 Processo de distribuição de suprimento  
 

Assim como empregado pelo Exército Brasileiro, o Americano emprega 

o conceito de Pacote Logístico (Logistics Package) como método principal 

de ressuprimento em combate. Tal método é largamente empregado entre 

os diversos níveis de escalão com a finalidade de transportar as diversas 

classes de suprimento entre as áreas de apoio: 

 

O ressuprimento às unidades em primeiro escalão realizado por 
Pacotes Logísticos é o mais eficiente. São organizados para 
distribuição nas áreas de apoio da Uniadade pelo comandante da 
área e pelo comandante do pelotão de apoio. O planejamento e 
gerência das operações de distribuição sáo coordenados pelo S4, 
que se encarrega de constatar se tais Pacotes contêm os 
materiais necessários para o apoio dos escalões subordinados 
solicitantes. O S4 também determina o local mais indicado para a 
liberação logística (Logistic Realize Point -LRP). Normalmente, os 
Pacotes são diariamente organizados e distribuídos. (EUA, 1996, 
p. 10-19, tradução do autor) 

 

Semelhante à doutrina militar brasileira, os Pacotes Logísticos no 

Exército Americano baseiam-se nas necessidades diárias de suprimento das 

tropas que operam em 1º Escalão e seguem o fluxo de distribuição da maior 

área de apoio à menor. Os Pacotes geralmente possuem a seguinte 

composição: 

 

- Caminhão da companhia de suprimento: contempla material classe 
I, II, VI e IX solicitados pelos encarregados de material das SU bem 
como recompletamento de efetivos e entregas de correspondência. 
É coordenado pelo sargento de suprimentos. 
- Caminhões de Sup Classe III: combustível a granel e produtos 
POL (óleos e lubrificantes). 
- Caminhões de munição: ressupre as necessidades de 
munições e explosivos das SU. 
- Outros caminhões: de acordo com as necessidades das SU. 
(EUA, 1996, p. 10-20, tradução do autor) 
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Além disso, surge importante apoio logístico dimensionado por meios de 

suporte aéreos, em situações delimitadas da seguinte forma, conforme indica o 

Manual FM-17-95, em sua pág. 10-38: 

 

Existem três tipos de missão de transporte aéreo: Pré planejado - 
missões baseadas em informações oportunas e conhecidas; Imediato 
- missões resultantes de imprevistos; e Emergencial – utilizado em 
missões que são críticas para o cumprimento da missão ou a 
sobrevivência de uma unidade(...) Os pedidos de missões de 
emergência são submetido por meio de canais de operações. O 
esquadrão solicita suporte à Unidade que, por sua vez, submete o 
pedido ao Escalão Superior. 

 

3.7 PROCESSOS DE SUPRIMENTOS DAS TROPAS BLINDADAS DO 

EXÉRCITO CHILENO 

 

3.7.1 Definição de Ataque Coordenado 
 

O Manual RDO- 20001 apresenta conceito de Ataque Coordenado como 

Ataque Metódico, e é semelhante ao do Exército Brasileiro, como identificado na 

p. 143: 

 

É um tipo de ataque que é realizado quando não há informações 
confiáveis sobre o adversário; quando as tropas foram degradadas e 
necessitam recuperar sua capacidade de combate; quando os reforços 
são aguardados ou estarão disponíveis no futuro; quando é necessário 
completar itens logísticos diante de um adversário já organizado para 
defesa ou antes da necessidade de operar em prol do escalão superior 
em uma próxima etapa na Operação. Nesse tipo de ataque o 
planejamento prevalece sobre a velocidade e, normalmente será 
executado contra um dispositivo adversário organizado para a defesa 
(...) O ataque metódico é caracterizado por ter o tempo necessário para 
um planejamento detalhado e usar medidas que ludibriem e 
surpreenda o oponente. 

 

3.7.2 Classes de suprimento 

 

O Exército Chileno conceitua suas classes de material de forma 
semelhante ao Exército Brasileiro, de acordo com o Manual RDL – 20001 
Logística: 
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TABELA 8 – Classes de material 

CLASES Y RUBROS DE 
ABASTECIMIENTO 

Clases Rubros 

I Subsistencia (alimentación, raciones, forraje y agua). 

II 

Vestuario y equipo (equipo individual, carpas y material de campaña, cajas y juegos 

de herramientas manuales orgánicas, cartografía y material audiovisual, equipo de 

apoyo liviano y de limpieza). 

 
III 

Combustibles (petróleo, gasolina, parafina, gas, carbón y leña); líquidos (hidráulicos, 

compuestos de descongelación y anticongelantes, preservantes, refrigerantes, 

descobrizantes, componentes y aditivos del petróleo y otros) y lubricantes (aceites, 

grasas, productos químicos a granel). 

IV 
Materiales de construcción y fortificación (todos los materiales de fortificación y 

obstáculos). 

V 

Municiones y explosivos (todo tipo de munición, explosivos, bombas, minas, 

espoletas, detonadores, elementos pirotécnicos, misiles, cohetes, cargas de 

proyección y otros artículos relacionados). 

VI 
Artículos de uso personal (productos higiénicos, de salud, jabón, dentífricos, material 

de escritorio, golosinas, bebidas, cigarros, baterías, cámaras, artículos no militares). 

 

VII 

Artículos mayores completos (tanques, carros, cañones, armas, talleres móviles, 

máquinas y herramientas de ingenieros, vehículos, equipos de lanzamiento aéreo, 

material de mando y control, comunicaciones y guerra electrónica, aeronaves, material 

NBC, animales). 

 
VIII 

Material de sanidad (piezas de repuesto específicos para equipos médicos, equipo y 

material sanitario y odontológico, productos farmacéuticos para asistencia al personal, 

sangre y hemoderivados y, si es el caso, material veterinario para el ganado y salud 

ambiental como pesticidas, reactivos, equipos de diagnóstico ambiental y de 

sanitización). 

IX 
Repuestos, piezas y componentes (conjuntos y subconjuntos reparables o no 

reparables requeridos para el apoyo de mantenimiento de un equipo). 

X 
Material no militar para apoyo de actividades gubernamentales especiales (proyectos 

de desarrollo agrícola y económico-social). 

FONTE: RDL – 20001, p. 77. 

 
3.7.3 Logística em combate 

 

Nas Operações Ofensivas, a logística em combate preconiza a pouca 

profundidade no tocante à instalação dos seus meios logísticos, visando ao apoio 

das tropas de primeiro escalão o mais cerrado possível. Dessa forma, preza-se 

pela rapidez nos trabalhos da logística, a fim de manter o ímpeto ofensivo das 

frações apoiadas. 

Nessas ações, priorizam-se os “Trenes logísticos (LTs)”, colunas móveis 

de veículos modularmente estruturados. Os LTs constituem-se pelas funções 

logísticas de abastecimento, manutenção e atendimento, o que permite manter, 

por meio de apoio contínuo, oportuno e suficiente das demandas requeridas, a 
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capacidade de combate das Unidades apoiadas.  

 

FIGURA 12 – APOIO EM AÇÕES OFENSIVAS 

 
FONTE: RDL 20001, p. 26 

 

Conforme previsão doutrinária do Exército Chileno, constante do 

Reglamento Logística RDL- 20001, p.124, as operações Ofensivas exigem apoio 

tempestivo, contínuo e imediato, o mais avançado possível. Ressalta-se o fato 

de que a estrutura apoiadora deve possuir independência, mobilidade e 

flexibilidade para que de perto garanta a sustentabilidade das frações apoiadas. 

Empregam-se assim, os trens logísticos, conforme já apontado anteriormente. 

O mesmo manual ainda destaca a atribuição dada ao comando logístico 

quanto a previsão de ações que atendam ao aumento do consumo 

principalmente de materiais classes III, V e IX, conceituados como itens críticos. 

Essa demanda interfere em planejamentos nas funções suprimento, transporte, 

manutenção e abastecimento. 

 
TABELA 8 – SUPRIMENTOS CRÍTICOS 

 

RUBROS CRÍTICOS 

CLASE I Alimentación y agua 

CLASE III Combustible 

CLASE V Munición 

CLASE VIII Material sanitario 

CLASE IX Repuestos 

FONTE: Escuadrón da tanques, p. 7-3 

 

Nesse tipo de Operação, no tocante especificamente à manutenção, a 

doutrina chilena indica que deve ser priorizada a reposição do material 

danificado, em detrimento de reparos, tendo em vista o ganho de desempenho 
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operacional no fator tempo. 

O transporte, da mesma forma, segue a idéia que norteia todos os demais 

aspectos logísticos nas Operações Ofensivas: apoio cerrado. Preconiza-se ser 

realizado no lugar e hora certos e ter como fator crítico e constante, para fins de 

planejamento, os pesos e volumes das principais demandas logísticas, já 

indicadas anteriormente (Classes III, V e IX). 

 

TABELA 9 – Prioridade de reposição em Op Atq 

FASES DEL ATAQUE PRIORIDADES DE RUBROS FINALIDAD DE REPOSICIÓN 

1. Apresto • Munición 

• Combustible 
• Material de ingenieros 

• Preparación y completación 
de niveles de las Us. 

2. Ramificación • Combustible • Vehículos 

3. Ataque propiamente tal 

 

• Trabajo de aprox. 

• Munición 

• Combustible 
• Material de ingenieros 

• Artillería, morteros 

• Vehículos 
• Paso de campos minados 

• Asalto • Munición • Fusileros 

• Irrupción • Munición 
• Mat. de ingenieros 

• Fusileros 
• Abertura de brechas 

• Penetración • Munición • Fusileros 

• Ruptura • Munición 
• Material de ingenieros 

• Fusileros 
• campo minado - obstáculos 

• Consolidación • Munición 

• Material de ingenieros 
• Combustible 

• Fusileros 

• Reforzamiento de 
posiciones alcanzadas. 

• Persecución • Combustible 

 
• Material de ingenieros 

• Vehículos que ejecutan la 
persecución 

• Obstáculos del adversario 

FONTE: MDL 50001, p.4-3. 

 

3.7.4 Instalações logísticas 
 

TABELA 10 – Instalações logísticas 
 

UNIDAD ZONA 

JURISDIC

C. 

UNIDAD 

DE 

APOYO 

LOGÍSTIC

O 

INSTALACIO

N LOGÍSTICA 

QUE 
DESPLIEGA 

INSTALACIONES DE LAS FUNCIONES LOGÍSTICAS 

 
Abastecimiento 

 
Mantenimiento 

 
Atención 

 
Transporte 

UAC 
ENCUADRADA 

 
División o 

Brigada 

Zona 

de 

apoyo 

(ZA) 

Compañía 

logística y 

administrativ

a (CLA) 

Puesto

 d

e trasbordo 

(PT) 

 
Agrupación 

de 

instalacio- 

nes 

(AI) 

Area de 

abastecimient

o (AAb) 

 

Depósit

o (D) 

 

Punto de 

entrega (PE) 

 

Puesto de 

carguío (PC) 

Área de 

mante- 

nimiento 

(AMn) 

 
Puesto de 

concentración 

de 

mantenimiento 

(PCM) 

 
Cuadrilla de 

mantenimient

o móvil 

(CMM) 

 
Cuadrilla de 

recuperación 

móvil (CRM) 

Puesto de 

atención médica 

especializado 

(PAME) 

 
Puesto de 

apoyo general 

(PAG) 

 
Área de 

veterinaria (AV) 

 

Puesto de atención 

veterinaria 

(PAV) 

 
Puesto de sanidad 

ambiental 

(PSA) 

Área de transporte 

(AT) 

 

Puesto de carga, 

descarga

 

y trasbordo 

(PCDT) 

 
Punto de 

transferencia 

de remolques. 

(PTR) 
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Unidad de 

combate o 

unidad 

fundamental 

independient

e 

Faja 

de 

comba

te (FC) 

Compañí

a 

logística 

(CL) 

o 

Pelotón 

logístic

o (PL) 

Área 

de 

apoyo 

(AA) 

Lugar de 

abastecimient

o (LAb) 

 

Punto de 

distribució

n 

adelantad

o (PDA) 

Punto de reunión 

de 

mantenimiento 

(PRM) 

 

Punto de 

reunión de 

mantenimiento 

específico 

(PRME) 

Lugar de 

estabilización 

y atención 

móvil (LEAM) 

 

Punto de 

reunión de HEs 

(PRHE)1 

Puesto de 

reunión y 

evacuación 

(PRE) 

    
Lugar de 

mantenimient
o (LM) 

Nido de 

HEs (NHE)2 

 

FONTE: MDL- 50001, anexo 65, p. 6-129 

 

3.7.5 Processos de distribuição de suprimentos 
 

O Escuadrón de tanques, semelhante ao nosso Esquadrão de Carros de 

Combate, preferencialmente é atendido logisticamente por meio do Tren 

Logístico Adelantado (TLA), que lhe garante, como já indicado anteriormente, 

por meio de ações rápidas e eficientes de apoio, um abastecimento e uma 

recuperação oportuna dos meios. 

Ressalta-se que quando da organização dos TLAs, o esquadrão logístico 

deve repassar também ao esquadrão apoiado os meios logísticos específicos 

caso seja composta uma Força-Tarefa. 

 

FIGURA 13 – Organização geral de um TLA 

 
FONTE: MDO 50302, p. 7-3 

 

Com relação ao processo de apoio logístico, leva-se em consideração a 

situação tática e a organização do apoio baseado na priorização das frações que 

têm prioridade de emprego. Aquele aspecto dita se o apoio dar-se-á de forma 

móvel ou estacionária, e o último fator serve meramente para manter de forma 

organizada o apoio. 

Os apoios são realizados geralmente uma vez ao dia e principalmente à 

noite. Como citado anteriormente, os Trens podem ser de avanço móvel ou 
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estacionário. No primeiro, os suprimentos são entregues a cada tanque, quando 

a fração apoiada não tem contato direto com fogo e observação do inimigo.  

 
FIGURA 14: Trem logístico avançado móvel 

 

FONTE: MDO 50302, p. 7-4. 

Os trens de logística estacionários aguardam a chegada das frações 

apoiadas, deixando previamente estabelecidos pontos de entrada e saída para 

realização do resuprimento. 

 

FIGURA 15: Trens logísticos avançados estacionários 

 
FONTE: MDO 50302, p. 7-5. 
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A doutrina do Exército Chileno ainda prevê uma combinação dos dois 

modelos de apoio acima elencados, sendo que a situação tática a irá determinar. 

 

FIGURA 16: Combinações e variações de técnicas de TLA 

 

FONTE: MDO 50302, p. 7-5. 

 

Conforme constante no Manual MDL – 50001, a solicitação de 

resuprimento dos itens críticos será realizada a qualquer momento durante o 

combate, de forma informal, por rádio, ligação telefônica entre outros, deixando 

o protocolar do pedido posterior à reposição.  

Em seguida, a unidade apoiadora realiza a entrega de um pacote logístico, 

sendo que a unidade apoiada deve providenciar os meios necessários para 

flexibilizar o abastecimento, locando-os no local e horário para tal atividade 

estabelecidos.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Diante de todo conteúdo exposto, as discussões acerca dos resultados 

devem ser elencadas de forma individualizada, abordando os tópicos que 

apresentaram discrepâncias doutrinárias entre as nações em pauta e sintetizar 

as ideias resultantes principais. 
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De acordo com o discorrido na presente pesquisa, a Operação de Ataque 

Coordenado apresenta a peculiaridade de exigir alta demanda de apoio logístico 

(particularmente dos Sup Cl I, III, V e IX), o que requer oportuno levantamento 

das necessidades e locais prioritários para o ressuprimento. Dessa forma, é 

legítimo afirmar que os apoios logísticos para o RCC devem cerrar a frente, 

otimizando o tempo de resposta às demandas e mantendo a prontidão do 

escalão apoiado. Nesse tipo de Operação, a localização da AT deve ser o mais 

a frente possível. 

Dentre os processos existentes nas manobras logísticas em apoio às 

tropas Blindadas - apoio na ATSU, apoio no PIL, apoio na ATC, suprimento 

preposicionado, reserva móvel de suprimento e suprimento aéreo- os mais 

adequados são Reserva Móvel, Suprimento Aéreo e Apoio na ATSU. Ainda 

conforme observado na presente pesquisa, associando os processos previstos 

das manobras logísticas, e as peculiaridades apresentadas dos Regimentos de 

Carros de Combate nas Operações de Ataque Coordenado, conclui-se que 

empregar o destacamento logístico do B Log para suprir a AT da U Bld, e 

processar o suprimento encaminhando às ATSU, por meio de Pacotes 

Logísticos, torna-se a manobra mais indicada e eficiente. 

Conforme elaborado neste trabalho, as temáticas elencadas nas doutrinas 

Americanas e Chilenas foram as seguintes: “definição de Ataque Coordenado”, 

“Classes de Suprimento”, “logística em combate”, “instalações logísticas” e 

“processos de distribuição de suprimentos”. Dentre essas, algumas diferenças 

foram observadas nos temas “instalações logísticas” e “processos de distribuição 

de suprimentos”, apresentadas na tabela a seguir. Nos demais assuntos, o 

Exército Brasileiro os preconiza de forma semelhante:
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TABELA 11 – Comparação de tópicos Exércitos Brasileiro, Americano e Chileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o autor 

 Exército Brasileiro Exército Americano Exército Chileno 

Instalações 

Log 

Base logística de 

Brigada, Área de Trens 

do Regimento, Área de 

Trens da Subunidade. 

Áreas de Ap de: Divisão, 

Brigada, Regimento e Esqd.  

Posto de Transferência, Área de Apoio, 

Trem Logístico (avançado e recuado) 

Processos 

de 

distribuição 

de Sup 

Apoio na ATSU, apoio 
no PIL, apoio na ATC, 
suprimento 
preposicionado, reserva 
móvel de suprimento e 
suprimento aéreo . 

Trens de Campo (BLB) de 

Unidade (Rgt), e de combate 

(Esqd), seguindo rotas de 

abastecimento (MSR), Pacote 

logístico liberados nos 

(Logistic Realize Point -LRP). 

Suprimento aéreo 

Tres logísticos estabelecem Ponto de 

entrega (móvel, fixo) 
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As distinções detectadas em “instalações logísticas” são apenas de nomenclatura, 

sendo que seus conceitos convergem a um mesmo entendimento. Cabe-se destaque à 

simplicidade da terminologia empregada pelo Exército Chileno, onde denomina seus 

Trens de Avançados (equivalentes aos nossos Trens de Combate) e Recuados 

(equivalentes aos nossos Trens de Estacionamento). 

Ressalta-se ainda, que o Exército Chileno prevê o conceito de Trem Logístico 

Avançado Móvel, que atenderia às particularidades das Operações de Ataque 

Coordenado em sua plenitude, por se tratarem de Operações dinâmicas, com alto 

consumo dos itens críticos e ampla mobilidade, o que também não se encontra na doutrina 

militar brasileira. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

Com a finalidade de eleger os processos de distribuição de suprimentos - classes 

III, V e IX - mais eficazes no apoio logístico do RCC nas Operações Ofensivas de Ataque 

Coordenado, foi realizado durante a pesquisa o estudo dos processos utilizados pelos 

Exércitos Brasileiro, Americano e Chileno. 

Conforme já abordado no presente trabalho, as Operações de Ataque Coordenado 

combinam fogo, movimento e ação de choque, e demandam elevadas quantidades de 

ressuprimento dos materiais Cl III, V e IX. Cabe ressaltar que, pela falta de experiência 

em operações reais dessa natureza por parte do Exército Brasileiro, a presente pesquisa 

baseou-se em sua totalidade em pesquisas bibliográficas, enfatizando a comparação 

doutrinária entre os Exércitos já citados anteriormente. 

Da sistemática dos métodos de suprimento analisadas no capítulo 3, aliada aos 

dados de consumo de itens críticos, tratado no mesmo capítulo, conclui-se que o 

processo de suprimento mais eficiente para apoiar o RCC no Ataque Coordenado é o 

processo de suprimento na Unidade, encaminhado às ATSU, por intermédio do Pacote 

Logístico. Nesse mesmo estudo, cabe ressaltar a falta de dados atinentes ao suprimento 

aéreo. 

Ao analisar-se comparativamente os procedimentos empregados pelo Exército 

Brasileiro, Americano e Chileno, o nível de efiência mapeado foi bastante similar, devido 

a equivalência doutrinária dos Exércitos em pauta. Entretanto, conforme já exposto 

anteriormente, o emprego do Trem Logístico Avançado Móvel, utilizado pelo Exército 

Chileno oferece sensível aumento de eficiência na manobra logística. Tal incremento 

corrobora para que a tropa em 1º Escalão mantenha o máximo de sua impulsão de 
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Ataque, tanto por receber seu ressuprimento de forma oportuna e ininterrupta, quanto 

por evitar o deslocamento de seus trens a uma retaguarda distante. 

Por fim, de forma a aumentar o debate, e objetivando o enriquecimento de insumos 

doutrinários para planejamento logístico do RCC, sugere-se o acréscimo de informações 

relacionadas ao suprimento aéreo, tais como fator localização (preferencialmente no 

PIL), distância de segurança ( caso a localização do PIL não ofereça a segurança 

necessária, considerar o armamento Inimigo em Pos Def), e comando e controle ( 

coordenação prévia entre Esc Sup e Aviação, bem como ajustes de horários e de 

processos de abordagem, diurno e noturno, entre Esc Apoiado e Aviação.  

.  
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