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RESUMO

O presente trabalho tem como objeto de estudo a função logística de suprimento no
âmbito da força-tarefa unidade blindada, temática pouco explorada nas escolas de
formação e aperfeiçoamento e na literatura científica do Exército. Dentro dessa
temática, o trabalho tem como objetivo analisar se os meios e o pessoal do pelotão
de suprimento e da seção de comando são adequados à execução do apoio
logístico de suprimento, propondo melhorias. O ponto de partida é a dúvida sobre a
capacidade das referidas frações, uma vez que empregam para o apoio às tropas
pesadas e sobre lagartas apenas um reduzido número de viaturas, sobre rodas e
sem blindagem. Foram pesquisados os manuais dos exércitos chilenos e
americanos, para comparação doutrinária e de meios. Estimou-se o consumo de
suprimento de uma Cia Fuz Bld e de um Esqd CC, que foi expresso em volume e
peso. O estudo das atividades logísticas em combate na operação Liberdade do
Iraque (2003) e o levantamento de dados nos relatórios dos exercícios com
simulação viva do CA-Sul servem para dar maior fidelidade às conclusões. A
percepção dos elementos na ponta da linha foi coletada por meio de um questionário
aplicado aos capitães de infantaria e cavalaria que já desempenharam funções de
comandante de subunidade nos batalhões e regimentos blindados. As conclusões
somadas apontam para a inviabilidade do emprego de viaturas sobre rodas e na
necessidade de adoção de viaturas sobre lagartas e com blindagem. Também se
verifica ser insuficiente o número de viaturas do pelotão de suprimento dos
regimentos de carros de combate. Propõe-se um novo plano de equipagem para a
seção de comando e pelotão de suprimento, contemplando um quantitativo de
viaturas compatível com a estimativa logística, com blindagem e mobilidade
compatíveis às exigências do combate contemporâneo.

Palavras-chaves: logística, suprimento, força tarefa blindada, pelotão de suprimento,
seção de comando.

ABSTRACT

The presented study has as object the supply logistics in the armored task force, a
little explored thematic in the brasilian army’s graduation and especialization schools,
as so in cientific literature. Inside this thematic, the study analises if the current
personal and material of the supply platton and company logistics elements are
suitable for logistics supply activities, proposing improvements. The starting point is
the doubt about the capability of these elements, since they use non-armored and
wheeled vehicles to provide support for heavy, armored and tracked vehiclesField
manuals of chilean and north-american armys were searched for doctrinary
comparisions purposes. Supply necessities for armored infantry and tank plattons
were estimated, described in weight and volume. The study of logistics operations on
Operation Iraqui Freedom (2003) and data evaluation on CA-Sul‘s live simulation
exercises reports were used to give better fidelity to the conclusion. The troop’s
perception was colected by a quiz, applied to infantry and cavalry captains who had
been company commanders in armored unities. All conclusions together appoint for
unfeasibility of using wheeled vehicels and for necessity of tracked and armored
vehicles adoption. The number of vehicles on the tank battalion’s support platton was
also verified as insuitable. A new equipment plan for the company logistics elements
and supply platton is proposed, with a number of vehicles suitable for the logistic
demand, with the armor and mobility matching with the contemporary combat.

Keywords: logistic, supply, armored task force, supply platoon, company logistic
elements.
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1. INTRODUÇÃO

O Ambiente Operacional tridimensional e as operações em amplo espectro
são características marcantes do combate no século XXI. Nesse contexto, a tropa
pesadas, blindada e sobre lagartas, continua a desempenhar o papel decisivo no
campo de batalha.
O Exército Brasileiro possui a Brigada Blindada, composta por dois batalhões
de infantaria blindados (BIB), dois regimentos de carros de combate (RCC) e seus
elementos de apoio, como seu meio mais apto a decidir o combate. Seu emprego
em operações ofensivas é decisivo para a conquista da Superioridade de
Enfrentamento preconizada pelo Plano Estratégico do Exército (2020 – 2023).
A capacidade de uma tropa é definida pelo resultado da combinação
harmônica entre sua Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação,
Pessoal

e

Infraestrutura.

Para

fazer

frente

ao

Ambiente

Operacional

multidimensional, essa combinação deverá ter como características Flexibilidade,
Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade.
A Sustentabilidade pode ser resumida como o atributo que permite a uma
tropa durar na ação. A Logística Militar é o conjunto de atividades que permite durar
na ação, de modo que a capacidade de determinada tropa seja efetiva.
Não bastam apenas modernos meios de combate blindado para garantir o
sucesso das operações. Um adequado suporte logístico se faz requisito tão
necessário quanto, uma vez que provê Sustentabilidade. No caso das unidades
blindadas, o suprimento de itens de alimentação, combustível e munição é o grande
desafio.
O Pelotão de Suprimento da Subunidade de Comando e Apoio e a Seção de
Comando das Subunidades são elementos de apoio logístico. Eles executam a
logística de suprimento classe I (alimentação), classe III (combustível) e classe V
(munição) no âmbito das unidades blindadas.
Estas frações não diferem das equivalentes nos Batalhões de Infantaria
Motorizados, ainda que a natureza de suas tropas seja fundamentalmente distinta.
Ambas são dotadas de número reduzido de viaturas, todas sobre rodas.
Jonathan M. House, militar da reserva e instrutor da escola de comando do
exército norteamericana, publicou uma conhecida obra sobre o histórico das
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operações de armas combinadas, intitulada “A Combinação das Armas: A guerra no
século XXI”. Em suas observações constatou que:
Todas as armas e serviços precisam da mesma mobilidade e quase do
mesmo grau de proteção blindada que as unidades a que apoiam. Não
apenas a infantaria, engenheiros, artilharia de campanha e defesa aérea,
mas também unidades de logística precisam ser capazes de ir aonde os
carros-de-combate vão a fim de se apoiarem mutuamente. (HOUSE, 2008,
p. 321).

1.1 PROBLEMA

O Ataque Coordenado é o tipo de operação ofensiva cuja finalidade é a
destruição ou neutralização do inimigo, exigindo um estudo de situação completo e
minucioso. O seu sucesso é elemento essencial para a manutenção do espírito
ofensivo, de maneira que se torna o mais elementar tipo de operação ofensiva.
A unidade blindada, organizada como Força Tarefa Unidade Blindada, possui
como uma de suas características a elevada mobilidade, com grande raio de ação e
capacidade de deslocamento através campo. Para que uma FT U Bld consiga
cumprir suas missões é necessário que seus meios orgânicos de apoio logístico
sejam capazes de prover Sustentabilidade logística das forças tarefa subunidade
blindada.
A Logística nas operações ofensivas deve permitir a manutenção da iniciativa
e da liberdade de ação. O Atq Coor implica em um alto consumo de suprimento
Classe III (combustível) e V (munição), além do consumo padrão I (subsistência).
Por consequência, a sustentabilidade nesse tipo de combate é dependente da
capacidade e disponibilidade de meios para transporte para prover esse suprimento.
O Pel Sup orgânico da SU de Comando e Apoio é o elemento responsável
por executar a Logística de Suprimento da FT U Bld. Esse Pel se organiza em
destacamentos logísticos de apoio, que fazem a entrega do Pacote Logístico
(PACLOG) a cada SU. No escalão FT SU Bld tal atividade é desempenhada pela
Seção de Comando (Seç Cmdo).
Para desempenhar suas tarefas, Pel Sup e Seç Cmdo SU estruturam-se em
um Quadro de Organização (QO), com sua respectiva Base Doutrinária (Ba Dout),
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Estrutura Organizacional, Quadro de Cargos (QC) e Quadro de Dotação de Material
(QDM). Atualmente o QDM contempla apenas um número reduzido de viaturas,
todas sobre rodas, com mobilidade muito inferior aos meios de combate dessa tropa,
além de restrita capacidade de carga.
Dessa feita, resta a dúvida: o atual QC e QDM do Pel Sup e da Seç Cmdo
são adequados às necessidades de Sup de uma FT U Bld na realização de um Atq
Coor?

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos desse trabalho encontram-se divididos em objetivo geral e
objetivos específicos.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é analisar se o atual QC e QDM do Pel Sup e
da Seç Cmdo são adequados às necessidades de Sup Cl I, III e V demandados por
uma FT U Bld na realização de um Atq Coor, a fim de identificar possíveis melhorias.

1.2.2 Objetivos Específicos

a) Estimar as necessidades de suprimento Cl I, Cl III e V de uma FT SU Bld
no Atq Coor;
b) Estimar a capacidade de carga dos meios orgânicos da FT SU Bld e do Pel
Sup;
c) Comparar a estimativa de suprimento com a capacidade de carga dos
meios orgânicos da FT SU Bld e do Pel Sup;
d) Verificar a adequabilidade do emprego de meios sobre rodas na logística
de meios sobre lagarta;
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e) Comparar a doutrina da Função Logística Suprimento da FT SU Bld
nacional com equivalente estrangeira;
f) Comparar os meios da Seção de Comando da FT SU Bld e do Pel Sup
nacional com equivalentes estrangeiros;
g) Identificar as principais lições aprendidas no que diz respeito à logística da
FT Bld na invasão norte-americana no Iraque (2003);
h) Concluir sobre a adequabilidade do QC e QDM do Pel Sup e da Seç Com
da FT SU Bld, propondo melhorias.

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

a) Com base na doutrina e no conhecimento científico do Exército Brasileiro,
qual é a estimativa de consumo (por peso e volume) de Sup Cl I, III e Cl V de uma
FT SU Bld no Atq Coor?
b) Qual é a capacidade de carga/transporte por peso e volume das atuais
viaturas orgânicas da Seç Com e do Pel Sup?
c) A capacidade de carga da Seç de Cmdo e Pel Sup comporta a estimativa
logística das FT SU Bld?
d) É adequado empregar meios sobre rodas para o ressuprimento de tropas
de natureza sobre lagarta?
e) Quais as similaridades e diferenças nos quesitos Doutrina e Meios
empregados na logística de suprimento da FT U Bld nacional com a do exército
norte-americano e chileno?
f) Quais as principais lições aprendidas que podem ser extraídas da Guerra
do Iraque sobre a logística de suprimento das FT U Bld?
g) O QC e o QDM da Seç Cmdo e do Pel Sup são adequados? Quais são as
oportunidades de melhoria?
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1.4 JUSTIFICATIVA

O tema é relevante por preencher uma lacuna de conhecimento do Exército
Brasileiro. A logística da FT U Bld é estudada de forma parcial na Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais, a literatura é escassa e o adestramento dessa função
de combate é restrito no âmbito do Corpo de Tropa.
Destaca-se como aspecto positivo na abordagem da proposta a possibilidade
de retificar ou ratificar a atual conformação do QC e QDM do Pel Sup e da Seç
Cmdo. Além disso, a estimativa logística do consumo de suprimento, quantificada
em peso e volume, pode servir de base a outros estudos na área da logística tática,
como aperfeiçoamento de dados médios de planejamento (DAMEPLAN).
Ao final do trabalho concluir sobre a adequabilidade ou não do QC e QDM do
Pel Sup e da Seç Cmdo, apontando oportunidades de melhoria. Através de uma
atualização nesses elementos de Ap Log, será possível agregar maior poder de
combate à tropa blindada do Exército Brasileiro.

2. METODOLOGIA

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO

O objeto formal de estudo é a Função Logística de Suprimento no escalão
Força Tarefa Blindada em um contexto de operação ofensiva do tipo Atq Coor.
Identifica-se neste objeto a variável independente “estimativa logística de suprimento
da FT SU Bld no ataque coordenado” e a variável dependente “capacidade do QC e
QDM da Sec Cmdo e do Pel Sup”.
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2.2 AMOSTRA

Foi aplicado um questionário com 20 (vinte) Capitães de Infantaria e Cavalaria
que desempenharam a função de comandantes de Esqd CC, Cia Fuz Bld e/ou SU
Cmdo Ap, no âmbito dos BIB, RCB e RCC, entre os anos de 2012 e 2021.

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA

O método empregado foi raciocínio indutivo. Analisou-se uma Força Tarefa
Regimento de Carros de Combate, composta por 2 (dois) Esqd CC e 2 (duas) Cia
Fuz Bld. As SU não estão organizadas em FT SU Bld a fim de tornar mais visível as
diferenças entre as necessidades de suprimento. A estimativa logística e a
capacidade dos meios da FT RCC permite generalizar uma conclusão aplicável a
todas as FT U Bld.
Natureza da pesquisa é aplicada, uma vez que responde ao problema,
apresentando um QC e um QDM para o Pel Sup e Seç Cmdo. A abordagem é mista,
pois a variável independente e dependente foram inicialmente quantificadas no que
diz respeito à capacidade de carga e estimativa logística. Posteriormente, a variável
dependente recebeu tratamento qualitativo.
Quanto aos objetivos gerais, classificada como descritiva. Foi estabelecida
uma relação entre a “estimativa logística de suprimento da FT SU Bld no ataque
coordenado” e “capacidade do QC e QDM da Seç Cmdo e do Pel Sup”.
Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é de levantamento
bibliográfico e documental. Bibliográfica no que diz respeito a relacionar a doutrina
nacional à estrangeira e identificar as lições aprendidas na invasão do Iraque.
Documental e de levantamento no que tange a verificar nos relatórios de
adestramento e questionários a adequabilidade do emprego de meios sobre rodas e
lagartas.
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2.4 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA

Os critérios de inclusão relativos ao formato foram: manuais, livros, trabalhos
científicos e relatórios oficiais do Exército Brasileiro, Norteamericano e Chileno.
Enquanto os de exclusão foram os seguintes: publicações não padronizadas, como
textos em portais eletrônicos não oficiais, documentações de caráter subjetivo, como
artigos de opinião, e relatórios inacabados ou não oficializados.
Os critérios de inclusão de inclusão relativos ao conteúdo foram:
documentação doutrinária sobre unidades e subunidades blindadas sobre lagarta,
análises e descrições da Operação Liberdade do Iraque e relatórios de exercícios de
adestramento com emprego simulação viva. Os de exclusão foram: publicações
revogadas, publicações anteriores ao ano 2000 e relatos que possuíam conteúdo
impregnado de impressões subjetivas e emocionais.
Os critérios de inclusão relativos às fontes foram: material oriundo dos
repositórios do Portal do Preparo do Exército e do Banco de Dados do Exército,
material oriundo de portais eletrônicos oficiais dos exércitos chileno e norteamericano e/ou do repositório do Centro de Doutrina do Exército e relatórios
produzidos pelo CA-Sul. Os critérios de exclusão foram: material livre na internet que
não fosse relacionado à alguma das fontes supracitadas.

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Estimativa de suprimento Cl I: estimada pela multiplicação do efetivo de
pessoal previsto em QC pela estimativa de consumo prevista em DAMEPLAN. A
estimativa de água é expressa em l/homem/dia. A estimativa de ração/homem/dia é
multiplicada pelo peso e volume de cada pacote de ração e expressa em Kg e
l/SU/dia.
Estimativa de suprimento Cl III: estimada pela multiplicação da relação
consumo/Km de cada tipo de viatura pela quantidade de viatura em cada SU Bld. A
estimativa será expressa em L/Km.
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Estimativa de suprimento Cl V: estimada pela multiplicação do consumo
previsto em DAMEPLAN para cada arma pela quantidade desse armamento previsto
em QDM para cada SU Bld. O quantitativo de munição por dia de operação foi
multiplicado pelos pesos e volumes dos cunhetes. A estimativa final é expressa em
Ton e m³/SU/dia.
A capacidade de carga da Seç Cmdo e do Pel Sup foi aferida multiplicando-se
a capacidade de carga útil de cada viatura pela quantidade de viaturas previstas em
QDM. É expressa em Ton e m³ por Cl de suprimento.
Nos relatórios de adestramento do CA-Sul foi verificado se houve ou não e
qual foi o impacto na mobilidade das SU Bld devido ao emprego de Vtr SR na Seç
Cmdo e Pel Sup. O questionário aplicado somou impressões subjetivas a respeito
da questão.
Nos manuais chilenos e norteamericanos foi identificado qual o Elm Ap Log
responsável por executar o suprimento das SU Bld, a doutrina de execução, o
quantitativo e o tipo de viaturas empregado. Tal dado comparou-se ao nacional.
Na bibliografia referente à Operação Liberdade do Iraque foi identificado
lições aprendidas na execução das atividades de suprimento em combate no
escalão de uma FT U Bld.

2.6 INSTRUMENTOS

Requisição de informações à 13ª Companhia Depósito de Armamento e
Munição (Apêndice B): foram solicitados os dados referentes a peso, volume e
capacidade do cunhete pleno para cada um dos armamentos. Esses dados servem
para expressar em volume e peso a estimativa logística Cl V.
Questionário único: aplicado à amostra, com 8 (oito) questões fechadas para
verificar ou não a necessidade de aumento da mobilidade e blindagem das viaturas
orgânicas do Pel Sup e da Seç Cmdo, bem como de 1 (uma) questão aberta para
registrar outras contribuições à discussão. O préteste foi realizado com 3 (três)
capitães alunos do curso de cavalaria da ESAO (Apêndice A).
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2.7 ANÁLISE DE DADOS

As estimativas logísticas foram tabuladas e expressas por tipo, dimensão
peso e volume por Cl de suprimento. A capacidade de carga dos meios orgânicos
da FT Bld e do Pel Sup foi aferida e expressa na dimensão volume e peso por tipo
de viatura. O comparativo de viaturas necessárias para atender à estimativa
logística foi calculado e expresso em quadro.
Os dados obtidos através das questões fechadas do questionário foram
tabulados e são apresentados em forma de gráficos.
Os dados extraídos da pesquisa documental nos relatórios de adestramento,
bem como a pesquisa bibliográfica relativa à Operação Liberdade do Iraque são
apresentados na forma de citação, com conclusões parciais.
O Pel Sup e a Seç Cmdo previstas em doutrina estrangeira foram
comparados com equivalentes nacionais nos quesitos foram de emprego,
características das viaturas e quantidade. São destacadas as similaridades e
diferenças com o auxílio de figuras e organogramas. .
A conclusão final é apresentada de forma textual concluindo sobre a
adequabilidade do atual QC e QDM da Seç Cmdo e Pel Sup, apresentando as
melhorias, tudo fundamentado nas conclusões parciais. Por fim apresentaram-se
um organograma e QDM mais adequados.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 ATAQUE COORDENADO E APOIO LOGÍSTICO

O Atq Coor é um tipo de operação militar que se enquadra dentro das
operações ofensivas. Estas são conceituadas como:
Ação decisiva de emprego de força militar no campo de batalha, para impor
a nossa vontade sobre o inimigo que se concentra para o combate de alta
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intensidade, representando o melhor caminho para se obter a vitória.
(COTER, 2017,p. 3-1).

A definição de Atq Coor é a seguinte:
Caracteriza-se pelo emprego coordenado de manobra e do apoio de fogo,
para cerrar sobre as forças inimigas em posições defensivas, com o objetivo
de destruí-las ou neutralizá-las. 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 estudo de situação
completo e minucioso. (Ibidem, p. 3-8).

A logística é compreendida como:
Conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados para prover
apoio e serviços, de modo a assegurar a liberdade de ação e proporcionar
amplitude de alcance e de duração às operações. (EME, 2019a, p. 55).

A logística militar terrestre divide-se em conjuntos de atividades denominados
funções logísticas: suprimento, manutenção, transporte, engenharia, recursos
humanos, saúde e salvamento. Os elementos que executam estas atividades são
chamados elementos de apoio logístico (EME, 2018, p. 43). A função logística de
suprimento é o “[...] conjunto de atividades que trata da previsão e provisão de todas
as classes, necessário às organizações e às forças apoiada” (Ibidem).
A classe de suprimento é um agrupamento de itens com as mesmas
finalidades de emprego (EME, 2018, p. 44). São previstas as seguintes Cl de Sup:
a) Cl: materiais de subsistência, como água e comida;
b) Cl II: materiais de intendência, como fardamento, utensílios diversos e
barracas;
c) Cl III: combustíveis e olhos lubrificantes;
d) Cl IV: material de construção;
e) Cl V: armamento e munição;
f) Cl VI: material de engenharia e cartografia;
g) Cl VII: material de tecnologia da informação;
h) Cl VIII: material de saúde;
i) Cl IX: material de motomecanização;
j) Cl X: materiais diversos não incluídos em outras Cl.
O Ap Log nas operações ofensivas do Atq Coor possui algumas
características específicas. O alto consumo de Sup Cl III e V e o alongamento das
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distâncias em curto prazo torna difícil sustentar a iniciativa e liberdade de ação.
Nessas circunstâncias, a doutrina prescreve que os Elm Ap Log permaneçam
embarcados, sem desdobrar suas instalações, ganhando mobilidade e flexibilidade.
(COTER, 2019a, p. 41-44).

3.2 FORÇA TAREFA UNIDADE BLINDADA

A FT Bld é um grupamento temporário de forças valor Unidade, constituído
por um comando único, que pode ser Batalhão de Infantaria Blindado ou Regimento
de Carros de Combate, integrado por elementos de manobra de natureza distinta.
No caso da FT RCC, o mesmo recebe ao menos uma Cia Fuz Bld, e vice-versa,
conforme o Organograma 1. (COTER, 2020a)

Organograma 1 – Força Tarefa Unidade Blindada
Fonte: COTER (2020a, p. 23)

Uma das características da FT Bld é sua elevada mobilidade através de
estrada e campo, possibilitando ações rápidas e flexíveis (COTER, 2020a, p. 21). A
FT Bld possui como missão principal as ações ofensivas, nas quais deve “[...] cerrar
sobre o inimigo a fim de destruí-lo ou neutralizá-lo, utilizando o fogo, a manobra e a
ação de choque” (Ibidem).
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A unidade blindada possui a SU de Comando e Apoio como Elm de Ap ao
combate e Ap Log. Essa SU denomina-se Cia C Ap nos BIB e Esqd C Ap nos RCC
(Organograma 2). Ela destina-se, entre outras missões, a apoiar logisticamente
todas as SU e outras frações da FT Bld. Seu Pel de Sup executa a atividade
logística homônima. Já as SU possuem como Elm Ap Log a Seç Cmdo (COTER,
2020a).

Organograma 2 – Cia C Ap (acima) e Esqd C Ap (abaixo).
Fonte: COTER (2020a, p. 27)
Obs.: destaque em amarelo para o Pel Sup

3.3 O PELOTÃO DE SUPRIMENTO

O Pel Sup é o principal Elm Ap Log de suprimento da FT Bld. Ele
desempenha as atividades de suprimento de todas as classes para as SU, seja
através de Postos de Distribuição ou outros processos de suprimento, conforme a
doutrina (COTER, 2020a).
A estrutura organizacional do Pel Sup do BIB e do RCC é idêntica. Estruturase em seu Gp Cmdo, uma Seç Sup e uma Sç de Aprovisionamento (Aprov)
(Organograma 3). A Seção de Aprovisionamento executa a confecção dos alimentos,
é composta por cinco Tu Aprov, e cada uma pode ser passada em reforço às SU Bld
(COTER, 2020a; EME, 2016; EME, 2012).
A Seç Sup executa a tarefa de distribuir o suprimento às SU. É composta do
Gp de Manipulação de Sup, Gp de Sup Cl I, Gp Sup Cl III e Gp Sup Cl V. Cada Gp
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Sup possui efetivo suficiente para desdobrar-se em até cinco turmas de suprimento,
uma para cada SU, a fim de prestar simultaneamente o Ap Log de suprimento dentro
da sua especialidade (COTER, 2020a; EME, 2016; EME, 2012).

Organograma 3 – Estrutura Organizacional do Pel Sup
Fonte: O autor

QDM do Pel Sup
Vtr

RCC

BIB

Qtd

Qtd

Vtr SR TE Rádio até 1,5 Ton

2

1

Vtr SR NE até 1,5 Ton

0

1

Vtr SR TE Mun até 5 Ton

4

4

Vtr SR TNE até 5 Ton

8

5

Vtr SR TE Cist Combustível (+ 5.000l)

4

3

Vtr SR TE Cist Água (+ 5.000l)

1

1

5

4

1

Vtr Rb NE 1,5 Ton
Quadro 1 – QDM Pel Sup BIB/RCC
Fonte: O autor

3.4 A SEÇÃO DE COMANDO

A Seç Cmdo é responsável pela Logística de Pessoal, Material e Manutenção
no escalão da FT SU Bld. A estrutura, QC e QDM da Seç Cmdo do Esqd CC e da
Cia Fuz Bld são muito similares.
O Comando da Seç Cmdo cabe ao Encarregado de Material (Organograma
4). O planejamento da logística na FT SU Bld afeta seu Subcomandante, e o Enc
1

Vtr (Viatura); Sobre Rodas (SR); Munição (Mun); Transporte Não Especializado (TNE); Transporte
Especializado (TE); Cisterna (Cist); Reboque (Rb); Quantidade (Qtd).
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Mat é quem a coordena executa de fato. (EME, 2020a, p. 286). Subordinado ao Enc
Mat estão o grupo de comando e o Grupo de Comando (Gp Cmdo) e o Grupo de
Logística (Gp Log).

Organograma 4 – Estrutura Organizacional da Seç Cmdo
Fonte: O autor

O Gp Cmdo desempenha atividades afetas à função de combate Comando e
Controle e o Gp Log desempenha as funções homônimas. Cabe à turma de
suprimento (Tu Sup), chefiada pelo sargento furriel, executar a logística de
suprimento. A função logística de manutenção é desempenhada por Tu homônima,
chefiada pelo sargento de manutenção (EME, 2020a; COTER, 2002, p. 11-12).

Organograma 5 – Plano de equipagem Seç Cmdo/ Esqd CC
Fonte: O autor

A comparação entre os dados do QC (EME, 2016, p. 10) e QDM (EME, 2011)
do Esqdc CC, bem como do QC (EME, 2015, p. 8) e QDM (EME, 2013) da Cia Fuz
Bld, permite confeccionar o esboço do plano de equipagem da Seç Cmdo no que diz
respeito às viaturas (Organograma 5 e 6):
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Organograma 6 – Esboço do Plano de equipagem Seç Cmdo/ Cia Fuz Bld
Fonte: O autor

3.5 DOUTRINA DA FUNÇÃO LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO

O fundamento básico que rege a doutrina logística da FT U Bld prescreve que
o fluxo de suprimento deve “[...] deslocar-se em direção aos elementos de 1º
escalão”, e que somente em situações especiais as SU devem dirigir-se à ATSU
(EME, 2020a, p. 284).

3.5.1 O suprimento na Força Tarefa Unidade Blindada

A fim de permitir o deslocamento do apoio logístico à frente, emprega-se o
processo de suprimento por entrega de Pacote Logístico (PACLOG) (Figura 1). Este
consiste em um:
Conjunto de suprimentos necessários para uma SU, em determinado
período de tempo, normalmente para uma jornada completa, e para
determinada operação de combate, mais as viaturas logísticas da SU C Ap
para transportá-los até a SU (EME, 2020, p. 299).

A doutrina prevê que em operações ofensivas a forma mais eficiente de
executar esse processo é movendo o PACLOG o mais a frente possível. Esse
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procedimento materializa-se com o furriel recebendo, diretamente na ATSU ou em
local pré-determinado, as viaturas e o conteúdo do PACLOG. Este local prédeterminado é denominado Ponto Intermediário Logístico (PIL). A partir de então, o
comboio é conduzido diretamente para o interior da posição da SU (EME, 2020a, p.
301; COTER, 2002, p. 12).

Figura 1 – Composição do PACLOG SU
Fonte: COTER (2020a, p. 300)

Conforme a doutrina, o Destacamento Logístico de Apoio Direto (Dst Log Ap
Dto) é organizado pelo Pel Sup empregando os Gp da Seç Sup. É modular e
flexível, pode incluir uma Vtr Sup Cl I com Rb Cist de 1500l de água, uma Vtr Sup Cl
III Cist, uma Vtr Sup Cl V e uma outra viatura de suprimento geral (EME, 2020, p.
299).
O Cmt do RCC ou do BIB, após receber uma ou mais SU Bld de natureza
diferente, possui liberdade para organizar suas FT SU Bld combinando CC e Fuz. A
cada SU passada em reforço, a U também passa uma equipe de Ap Log,
denominada Módulo de Apoio. Esse módulo é composto por elementos da SU Cmdo
Ap, retirados dos respectivos pelotões, conforme Figura 2 (Ibidem, 2020a).
A doutrina prescreve que a composição do módulo é flexível. Em princípio,
contará com uma turma de evacuação e socorro e uma turma de apoio direto de
manutenção, ambas do pelotão de manutenção, e pode contar também com as
viaturas do Dst Log/PACLOG. O manual determina que seja uma Vtr Cl III e uma Vtr
Cl V (Ibidem, 2020a, p. 336).
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Figura 2 – Composição do Módulo de Apoio
Fonte: COTER, 2020a, p. 336

3.5.2 O suprimento na Força Tarefa Subunidade Blindada

A doutrina prevê que em operações ofensivas a Seç Cmdo não desdobre seus
meios, permanecendo com todo seu material embarcado, incluindo os conjuntos de
estacionamento e estrutura de Comando e Controle. As instalações logísticas
passam

a

operar

nas

próprias

viaturas

orgânicas,

a

saber:

Posto

de

Remuniciamento (P Rem) na Vtr Tu Sup, Área de Manutenção na Vtr Tu Mnt e o
Posto de Controle de Feridos na Vtr Gp Cmdo (COTER, 2002).
A distribuição do suprimento aos pelotões pode ocorrer de duas maneiras. A
primeira, denominada ressuprimento na posição, demanda que as Vtr da Seç Cmdo
e do Dst Log cerrem até as proximidades de cada Vtr dos pelotões e façam a
entrega. Na segunda, denominada ressuprimento fora da posição, cada Vtr dos
pelotões desloca-se em direção as Vtr Log, organizadas em dispositivo linear
sequencial denominado “linha de servir” (COTER, 2002).

3.6 DOUTRINA E MEIOS ESTRANGEIROS

3.6.1 Batalhão de Armas Combinadas – EUA

O Exército norte-americano possui o Batalhão de Armas Combinadas
(Combined Arms Battalion) (CAB) como tropa análoga à FT U Bld. Ele é modular,
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podendo ser composto por um número variável de companhias de infantaria
blindada (Armored Infantry Company) e/ou companhias de carros de combate
(Armor Company). Estas por sua vez podem mesclar pelotões de carros de combate
e de fuzileiros blindados, todos sobre lagartas (EUA, 2016b, p. 15).
O CAB possui a Cia de Cmdo (Headquarters Company) como elemento
orgânico de apoio ao combate, entretanto ela não realiza o Ap Log de suprimento e
manutenção. Estas atividades logísticas são desempenhadas pela Cia de Apoio
Avançado (Foward Support Company – FSC).
A FSC é orgânica do batalhão logístico da Bda, e reforça ao CAB por ocasião
das operações (EUA, 2016b, p. 29). Um dado importante é que tanto o CAB quanto
a FSC obedecem à prescrição de ser 100% móveis, devendo todo pessoal, material
e suprimento ter condições de serem acomodados em suas viaturas orgânicas
(Ibidem, p. 181).
A FSC possui uma fração análoga ao Pel Sup, responsável pelo transporte do
suprimento até as companhias. Este pelotão possui um grupo especializado no
transporte de suprimento Cl I e II, outro de suprimento Cl III e outro de Cl V
(Ibidem,2016b, p. 168-169).
Quanto à execução, o processo de ressuprimento do batalhão para as SU é
realizado através da entrega do Pacote Logístico (LOGPACK) contendo suprimento
Cl I, III e V para uma jornada de combate. Ele é preparo na FSC pelo Pel de Sup, e
deslocado em forma de comboio pelo grupo de transporte de suprimento até o Ponto
Intermediário Logístico (Ibidem).

Organograma 7– Pel Sup da FSC
Fonte: EUA (2016b, p. 170)
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Obs.: detalhe em vermelho para o Pel Sup

No PIL o encarregado da logística da SU (S Cmt e/ou 1º Sargento) recebe o
LOGPACK, guiando o comboio até a posição exata da SU. Existem outros
processos, porém o apresentado é o mais usual para as operações ofensivas.
(Ibidem, p. 172-176).
A fim de se verificar a composição usual dos meios do LOGPACK, foi
necessário consultar o manual já revogado do CAB. Observa-se que são previstas
Vtr SR de quatro eixos (8x8) no caso de um comboio para suprimento para um Esqd
CC, e Viaturas SR de três eixos (6x6) no caso de uma Cia Fuz Bld (EUA, 1988).

Organograma 8 – LOGPACK do exército norte-americano
Fonte: EUA (1998, grifo nosso)
Obs.: Detalhe em vermelho para o Pel Sup

Relativo aos meios, à natureza e aos tipos de viaturas empregadas, o manual
norteamericano prescreve que são todas do tipo “[...] caminhão tático de mobilidade
estendida” (EUA, 2016b, p. 179). Ao consultar página oficial do exército norte
americano, foi possível verificar que essas viaturas são designadas pela sigla
HEMMT (High Extended Mobility Multipurpose Truck), modelo M978. Possuem
quatro eixos tracionados (8x8), são blindadas, com guindaste integrado, e capazes
de transportar de 11 a 13 Ton, ou 10.000l de combustível na versão Cist (EUA,
2021).
Não existe prescrição doutrinária de desembarque e desdobramento de
qualquer estrutura logística no nível SU. Ao chegar o comboio do PACLOG na SU,
duas formas usuais de ressuprimento são executadas: ou as Vtr de combate da SU
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aproximam-se do comboio e apanham o suprimento uma a uma (Service Station) ou
as Vtr do LOGPACK aproximam-se das de combate (Tailgate Ressuply) e transferem
o material (EUA, 2016a, p. 180-181).

Figura 3 – HEMTT M978, versão Cist
Fonte: domínio público

Organograma 9 – Mechanized Infantry Company (esquerda) e Armored Company (direita)
Fonte: EUA (2016a, p. 12/14)

3.6.2 Grupo de Tanques – Chile

O Exército chileno possui o Grupo de Tanques como tropa análoga à FT U
Bld. Ele é modular, podendo ser composto por número variável de Esqd CC
(Escuadrón de Tanques) e de Cia de Infantaria Blindada ou Mecanizada (CHILE,
2009b). O Esquadrão de Tanques, por sua vez, pode mesclar pelotões de carros de

34

combate e de fuzileiros blindados ou mecanizados, todos sobre lagartas (CHILE,
2009a).
O Grupo de Tanques possui uma SU logística (Escuadrón Logístico) como
elemento orgânico de Ap Log. Conta com Vtr SR e SL. O manual destaca que os
meios SL permitem acompanhar os elementos de combate em qualquer ação tática,
ao passo que os SR dificultam tal ação (Ibidem, 2009a p. 248).
O Esqd Log se divide em trem logístico (Tren Logístico) e em trem de
retaguarda (Tren de Retaguardia). O primeiro se constitui de uma coluna móvel, que
executa o ressuprimento dos elementos em 1º escalão. Já os trens de retaguarda
estão desdobrados em uma área de apoio, na qual é organizado e preparado o trem
logístico (Ibidem, 2009a, p. 161).
O corpo principal do trem logístico é composto pelo Pel Sup (Pelotón de
Abastecimiento), que se organiza em escalão de combustíveis e de lubrificantes (Cl
III), escalão de munição (Cl V), escalão de água e subsistência (Cl I) e escalão de
substituição de baterias de rádio – Cl VII (Ibidem, 2009a, p. 163).
A doutrina prescreve que o Ap Log desloca-se do escalão superior em direção
aos elementos apoiados, o mais a frente possível (CHILE, 2009c, p. 16), e também
destaca que nas operações de ataque os meios empregados devem possuir o
máximo de mobilidade (Ibidem, p. 53). Para isso, emprega-se o PACLOG (Paquete
Logístico), composto por suprimentos suficientes para a unidade cumprir uma
jornada de 24 horas de combate, transportados por colunas de suprimento (Ibidem,
2009a, p. 213).
No escalão Grupo de Tanques, O PACLOG contém principalmente,
suprimentos Cl I, III e V. O Pel Sup prepara o PACLOG, em forma de comboio,
denominado trem logístico, e o conduz até um local análogo ao PIL. Nesse local o
encarregado da logística da SU, que pode ser o próprio S Cmt SU e/ou o Suboficial
encarregado de material (Jefe de Plana Mayor), coordena a distribuição aos
pelotões da SU (CHILE, 2009a, p. 164-165).
Sobre a distribuição de suprimento na SU, a forma mais usual é a distribuição
nos pelotões. As viaturas do trem logístico, uma a uma, dirigem-se até a posição das
Vtr dos pelotões, distribuindo-os (CHILE, 2009a). O manual Escuadrón de Tanques
(CHILE, 2009a) não detalha a constituição dos pelotões dos apoios da SU nem o
tipo, quantidade ou natureza das Vtr.
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A publicação comemorativa “Família Acorazada del Ejército de Chile” (CHILE,
2010) faz uma análise de todas as VB empregadas por aquele exército. Em algumas
páginas (Ibidem, 2010, p. 163, p. 196 e p. 199) observa-se grande quantidade de VB
SL de transporte de munição M548 realizando ressuprimento à VBTP, à VBCCCC e
a VB de artilharia.
Assim como Lauer (2019), um artigo publicado no periódico “Escotilha do
Comandante” do CI Bld relata o emprego de VB SL M548 especializadas cisterna de
combustível pelo Exército Chileno. Ele afirma ser senso comum e observado nos
exercícios realizados que as atuais Vtr SR são inadequadas às atividades logísticas
das U Bld. Apresenta-se a VB SL M548 de emprego geral e cisterna como boas
soluções a essa demanda (CIBLD).

Figura 4 – Vtr M548 ressuprindo Cl V uma VBCCC Leopard 1V
Fonte: Chile (2010, p. 164)

Figura 5 – Vtr M548 ressuprindo Cl III uma VBCCC Leopard 2 A4
Fonte: domínio público

3.7 ESTIMATIVA LOGÍSTICA

A Estimativa Logística é o processo que “[...] identifica necessidades e permite
ao planejador estabelecer prioridades no atendimento” (COTER, 2019a, p. 20). Os
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aspectos preponderantes neste cálculo para a execução do Atq Coor são as
necessidades de suprimento Cl I, III e V. O Manual de Ensino Dados Médios de
Planejamento Escolar (DECEx, 2017) apresenta estimativas referentes à operação
tipo Atq Coor da seguinte forma:
a) Cl I: dois Kg de ração de combate R2 e quatro litros de água por homem
por dia de operação.
b) Cl V: estimativa de consumo por armamento, por dia e perfil de operação,
com base em operações norte-americanas no Oriente Médio (Quadro 2).
O tipo de posição inimiga confrontada também influencia na estimativa
logística. É utilizada a estimativa relativa ao ataque a uma posição inimiga
sumariamente organizada, aquela cuja preparação desenvolve-se em um período
maior ou igual a cinco e menor ou igual à quinze dias (DECEX, 2017, p. 2-5).

Consumo/dia
Armamento
Pistola 9 mm

30

Fuzil 7,62mm

300

Metralhadora 7,62mm

800

Metralhadora .50

600

Can 105mm (CC)

100

Morteiro 81mm

34

Lança-rojão AT-4
54
Quadro 2 – Consumo de munição/dia por tipo de armamento para o ataque A uma posição
sumariamente organizada
Fonte: DECEX (2017, p. 80)

A estimativa de consumo Cl III para as Vtr Bld de combate da FT BLD
(COTER, 2020; CIBLD 2015) (Quadro 3):

Vtr Tipo
Combustível
Média de Consumo
Quadro 3 – Consumo das Vtr FT Bld
Fonte: O autor

VBTP M113 Br

VBC CC Leo 1A5 Br

Óleo Diesel (OD)

Óleo Diesel (OD)

1,8Km/L

1Km/3,5L

37

3.8 CAPACIDADE DE CARGA

A capacidade de carga útil é o peso e/ou volume que determinada Vtr pode
transportar em seu compartimento de carga. Normalmente encontra-se disponível
em manuais técnicos.
As Vtr e Rb Cist já possuem em sua nomenclatura a descrição da capacidade
volumétrica (litros).
A Vtr TNE de 5 Ton não possuI capacidade volumétrica especificada nos
manuais doutrinários.
A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Sobre Lagartas (VBTP SL) M113
Br pode eventualmente ser empregada para transporte de material. Conforme dados
técnicos (CIBLD, 2015, p. 32) sua capacidade de carga é de 1,4 Ton e/ou 6,5m³.

3.9 TRABALHOS CIENTÍFICOS ANTERIORES

Lauer (2019) concluiu sobre a necessidade de empregar viaturas blindadas
sobre lagarta blindadas na logística dos Esqd CC. O autor apresentou uma proposta
de inclusão de pelo menos uma viatura blindada de transporte sobre lagarta na Seç
Cmdo FT SU Bld, sugerindo o modelo norte-americano M548. Esta Vtr, baseada na
VBTP M113 Br, possui capacidade de carga e volume similares aos da Vtr TNE SR 5
Ton (LAUER, 2019, p. 15).

3.10 RELATÓRIOS DO CENTRO DE ADESTRAMENTO – SUL

O CA-Sul realiza, desde 2019, exercícios de adestramento com o emprego de
simulação militar modalidade viva. Essa simulação caracteriza-se por agentes reais,
operando equipamentos reais, em ambiente real, com efeitos dos engajamentos
simulados por equipamentos eletrônicos (COTER, 2019d, p. 143).
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O adestramento básico das SU atinge elevado grau de realismo através da
execução de exercícios táticos no terreno com emprego de metodologia e
instrumentação de simulação viva. Essa modalidade de exercício permite atender
plenamente os fundamentos metodológicos do adestramento básico, especialmente
a imitação do combate (COTER, 2019d, p. 108). Dessa maneira, os dados presentes
nos relatórios desse tipo de atividade constituem elevado valor.

3.11 OPERAÇÃO LIBERDADE DO IRAQUE (2003)

A Operation Iraqui Freedom (Operação Liberdade do) constituiu em uma
operação ofensiva em território iraquiano, levada a cabo por uma coalização de
forças liderada pelos Estados Unidos da América. Iniciou-se com uma Marcha para o
Combate realizada por divisões blindadas, a partir de 20 de março de 2003, e
culminou com um Atq Coor sobre Bagdad em abril do mesmo ano (MESQUITA,
2008).
O Atq Coor/Reconhecimento em Força em Bagdá constitui um recente
exemplo de conflito contemporâneo. As ações ofensivas da 2ª Brigada Blindada
norte-americana ocorreram em um espaço de batalha tridimensional e urbano, no
qual o inimigo apresenta características difusas (tropas regulares e irregulares), com
rápida transição do tipo de operações no amplo espectro (MESQUITA, 2008).
No escalão SU é possível verificar que a Vtr do sargento de suprimento
encontrava-se centralizada junto à FSC dos batalhões durante toda a operação
(ZUCCHINO, p. 238). Inclusive, durante a fase de marcha para o combate, a 3ª
Divisão Mecanizada deslocou seus elementos de apoio SR por estradas, e seus
elementos de combate SL através campo pelo deserto (CONROY e; MARZ, 2006).
Devido às distâncias envolvidas entre os Elm Ap Log e de Cmb, as SU
tiveram de iniciar a marcha para o combate com suprimento para cinco a 10 dias
(Ibidem, p. 70). Uma vez separadas das suas Vtr de suprimento, sofreram com a
falta de estruturas simples como barracas e latrinas, e a única Vtr disponível no
escalão SU para o transporte desse tipo de material era a VBTP M113 do 1º
sargento (Ibidem, p. 64).
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As guarnições de VB de combate tiveram de transportar o fardo de combate
e de bagagem afixados fora de suas Vtr. Dessa maneira, quase todos tiveram seu
material individual destruído pelo fogo inimigo, com sensível impacto na moral da
tropa (ZUCHINNO, p. 46). Essa situação levou o Cmt da Bda a ordenar a retirada de
todo o material individual das Vtr e sua centralização junto aos trens logísticos das U
(Ibidem, p. 88)
Nessa operação foi realizado pelo menos um ressuprimento de FT U Bld
(Força Tarefa 3-15) durante o desenrolar de um combate de média intensidade. Para
ressuprir três FT SU Bld, o Pel Sup organizou um destacamento de Sup Cl III e V,
composto por 22 Vtr do tipo HEMMT, escoltado por um pelotão de exploradores em
VB leves. Tal ação ocorreu dentro da cidade de Bagdad e sob a luz do dia (Ibidem, p.
203-204).

Figura 6 – Vtr M113 do 1º sargento da Cia CC/EUA
Fonte: Conroy e Marz (2006, p. 163).
Obs.: Detalhe para o material de estacionamento (camas de campanha) e emissão de ordens
(quadro branco) afixados no exterior.

O destacamento era composto de Vtr com blindagem leve e armamento
próprio (metralhadoras pesadas e lança granadas). A ação inimiga sobre o
destacamento caracterizou-se pelo emprego de munições de morteiro, emboscadas,
disparos de lança-rojão e armamento portátil (Ibidem, p. 204). Mesmo assim o
pelotão veio a ter três Vtr de transporte de munição e duas Vtr Cist de combustível
destruídas, com morte de pessoal orgânico e de elementos da tropa apoiada
(Ibidem, p. 223-224).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ESTIMATIVA LOGÍSTICA

A estimativa logística considerou Esqd CC e Cia Fuz Bld conforme sua
organização básica, sem organização de FT SU Bld.

4.1.1 Cl I – Ração operacional e água

O efetivo previsto de oficiais e praças do Esqd CC é de 68 militares (EME,
2016), já o previsto para a Cia Fuz Bld soma 168 destes profissionais (EME, 2015).
Conforme estimativa de consumo de água e de ração operacional (DECEX, 2017),
verifica-se que um Esqd CC consome, a cada jornada o quantitativo de 272l de água
e 68 rações operacionais tipo R2. Já uma Cia Fuz Bld consome 672l de água e 168
rações.
O peso de um pacote individual de ração individual é de 2,4Kg, e seu volume
de 12,15l, conforme aferição realizada. Dessa forma, a estimativa logística de
consumo de Sup Cl I/jornada das FT SU Bld apresenta-se assim (Quadro 4):

Tipo

Esqd CC

Cia Fuz Bld

Água (l)

272

672

R2 (Kg)

163,2

403,2

R2 (m³)
0,827
Quadro 4 – Estimativa de consumo Sup Cl I/dia
Fonte: O autor

2,043

4.1.2 Cl III – Combustível

A leitura dos QDM do BIB (EME, 2013) e do RCC (EME, 2011), conjugada
com o Quadro 3 permite estabelecer o perfil de consumo de OD por Km de
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operações. Conforme previsto no QDM atual, o Dst Log do Pel Sup possui uma Vtr
Cist de combustível com capacidade de 5.000l. Dividindo-se o perfil de consumo
pela capacidade da Vtr Cist, torna-se possível verificar qual a distância que uma SU
Bld pode percorrer a cada ressuprimento (Quadro 5).

Subunidade

Esqd CC

Cia Fuz Bld

Nº VBC CC Leopard 1A5 Br

13

0

Nº VBTP SL M113 BR

1

17

47,3l/Km

9,4l/Km

105,7 Km

532 Km

Consumo por Km em operações
Distância que pode ser percorrida a cada ressuprimento
Quadro 5 – Distância e suprimento
Fonte: O autor

A leitura dos manuais técnicos (CIBLD, 2015; COTER 2020b) permite
identificar a capacidade máxima do reservatório de combustível das VB. A VBTP
M113 BR possui reservatório de 360l OD e a VBC CC Leopard 1A5 Br de 985l.
Somados os volumes dos reservatórios de cada Vtr, chega-se ao total da
capacidade dos reservatórios por SU. O Quadro 6 abaixo compara, então, a soma
dos reservatórios com a capacidade de ressuprimento do Dst Log. Verifica-se, por
fim, o percentual máximo de combustível que uma Vtr Cist 5.000l pode abastecer a
cada PACLOG. Para fins de cálculo, considerou-se a distribuição equitativa de
combustível entre as Vtr:

Subunidade

Esqd CC

Cia Fuz Bld

Nº VBCCC Leopard 1A5 Br

13

0

Nº VBTP SL M113 BR

1

17

13.165l/OD

6.120l/OD

360l/Vtr

294l/Vtr

Soma dos reservatórios de combustível
Capacidade de ressuprimento do Dst Log

Percentual de ressuprimento
38%
81,7%
Quadro 6 – Capacidade (%) de ressuprimento dos reservatórios de combustíveis
Fonte: O autor

Com base nos Quadros 5 e 6, torna-se possível afirmar que uma Vtr Cist de
combustível de 5.000l de OD prevista no Dst Log atende quase na plenitude a
demanda de uma Cia Fuz Bld. Todavia, essa mesma Vtr é capaz de ressuprir
apenas 38% da capacidade de combustível de um Esqd CC, o que limita seu raio de
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ação a cerca de 100Km, contra cerca de 532 Km da Cia Fuz Bld, considerando
apenas o consumo de combustível teórico por Km rodado.
A distribuição de uma Vtr Cisterna a mais por SU CC no Pel Sup/RCC ou o
aumento da capacidade da mesma para 10.000l, seria uma oportunidade de
melhoria.

Tal

modificação

no

QDM

possibilitaria

ao

Dst

Log

ressuprir

aproximadamente 76% (ou ¾) dos reservatórios de combustível das VBC CC,
permitindo uma autonomia de cerca de 200km por jornada em operações ofensivas
continuadas.

4.1.3 Cl V – Munição

A leitura dos QDM do BIB (EME, 2013) e do RCC (EME, 2011) permite
identificar a seguinte dotação de armamentos em cada SU (Quadro 7):

Tipo

Esqd CC

Cia Fuz Bld

Pistola 9 mm

53

66

Fuzil 7,62 mm

15

84

Fuzil Metralhador

0

18

Metralhadora Leve 7,62mm

0

6

Metralhadora Leve 7,62mm Veicular

26

0

Metralhadora Pesada .50 Antiaérea

1

1

Metralhadora Pesada .50 Veicular

1

17

Canhão 105mm

13

0

Morteiro Médio 81mm

0

2

Lança-rojão

1

19

0

3

Canhão Sem Recuo
Quadro 7 – Armamento/SU
Fonte: O autor

O Quadro 2 apresenta quatro incompatibilidades. O Anexo B traz uma
proposta de reajuste da tabela constante na p. 82 do Manual de Ensino DAMEPLAN
escolar (EB60-ME-11.401). As incompatibilidades:
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a) Inexiste perfil de consumo para o fuzil metralhador. Foi considerada uma
média (600 munições) entre a do fuzil comum (300) e da metralhadora 7,62mm
(800);
b) A estimativa de consumo para o Can 105mm das VBCCC (100 munições)
ultrapassa a capacidade de armazenamento das VBCCC Leopard 1A5 Br, que é de
55 munições (COTER, 2020b, p. 23). Essa estimativa demandaria a obrigatoriedade
da execução de suprimento em caráter emergencial durante as ações em combate,
o que não é previsto na doutrina. Considerou-se então a estimativa máxima de 55
munições;
c) A estimativa de consumo de munição para lança-rojão de 54 munições é
impraticável. Uma vez que as quatro Cia Fuz Bld do BIB possuem juntas 76 lançasrojão, o autor passa a considerar a estimativa de uma munição para cada dois lançarojão; e
d) Inexiste estimativa para consumo de munições de canhão sem recuo.
Desconsiderou-se esta munição no cálculo.
Considerando a hipótese de todos os armamentos orgânicos da FT SU Bld
consumirem munição conforme estimativas, e juntamente aos ajustes descritos, a
estimativa de consumo de suprimento Cl V das FT SU, quantitativamente, passa a
ser a seguinte:

Armamento

Esqd CC

Cia Fuz Bld

Pistola 9 mm

1590

1980

Fuzil 7,62 mm

4500

25200

Fuzil Metralhador

0

10800

Metralhadora Leve 7,62mm

0

4800

Metralhadora Leve 7,62mm Veicular

20800

0

Metralhadora Pesada .50 Antiaérea

600

600

Metralhadora Pesada .50 Veicular

600

10200

Canhão 105mm

715

0

Morteiro Médio 81mm

0

68

Lança-rojão

1

10

Canhão Sem Recuo
0
0
Quadro 8 – Estimativa de consumo de munição/dia na operação de Atq Coor contra uma posição
sumariamente organizada
Fonte: O autor
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Foram disponibilizados pela 13ª Cia DAM (Apêndice B) os dados em peso e
volume por cunhete de munição dos armamentos, conforme o Quadro 9 abaixo:

Tipo

Volume (dm³)*

Peso (Kg)

9mm M1 (2000 munições)

16

29

7,62 mm M1 (1000 munições)

26

30

.50 BMG M1 (250 munições)

28,22

35

56

42

93

68

Morteiro 81mm Mnj (12 unidades)
Can 105mm HEAT-T VBC CC (duas unidades)
Quadro 9 – Peso e volume dos cunhetes por tipo de munição
Fonte: DIEx da 13ª Cia DAM (2021), apêndice B
*Decímetro cúbico.

A 13ª Cia DAM não possuía na ocasião a munição de lança-rojão em seus
depósitos. Foram verificadas as características do lança-rojão Arma Leve Anticarro
(ALAC), similar nacional ao AT-4 (GESPI, 2021), onde se identificou o peso de 7,1
Kg por munição, com volume aproximado de 5,26dm³.
Dividindo-se os dados do Quadro 7 pelo quantitativo de munições em cada
cunhete, constante no Quadro 8, identifica-se a quantidade de cunhetes por tipo de
munição (Quadro 10):

Tipo

Esqd CC

Cia Fuz Bld

Car 9mm M1

0,795

1

Car 7,62 mm M1

25,3

40,8

Car .50 BMG M1

4,8

43,2

0

5,6

357,5

0

1

10

Mun Mrt 81mm
Mun 105mm HEAT-T VBC CC
Mun Lç Rj 81mm ALAC
Quadro 10 – Quantitativo de cunhetes
Fonte: O autor

Multiplicando-se a quantidade de cunhetes do Quadro 9 pelo peso e o
volume constantes no Quadro 8, chega-se à estimativa final de suprimento Cl V –
munição, por natureza de SU, em peso e volume (Quadro 11):
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Esqd CC
Tipo

Cia Fuz Bld

Volume
(dm³)

Peso
(Kg)

Volume
(dm³)

Peso
(Kg)

Car 9mm M1

12,72

23,055

16

29

Car 7,62 mm M1

657,8

759

1060,8

1224

Car .50 BMG M1

135,456

168

1219,104

1512

Mun Mrt 81mm

0

0

313,6

235,2

Mun 105mm HEAT-T VBCCC

33247,5

24310

0

0

Mun Lç Rj 81mm ALAC

5,26

7,1

52,6

71

34058,7

25267,2

2662,1

3071,2

2,7

3,07

Total dm³ e Kg

Total m³ e Ton
34,06
25,28
Quadro 11 – Estimativa de consumo Cl V por peso e volume
Fonte: O autor

4.1.4 Conclusão parcial

Com base na doutrina e no conhecimento científico da F Ter, estima-se que o
consumo de suprimento de uma SU Bld em uma jornada, em peso e volume,
durante uma operação de Atq Coor contra uma posição sumariamente organizada
seja de aproximadamente:

Cl Sup

Cl I

Cl III

Esqd CC

Cia Fuz Bld

Vol (m³)

Peso (Ton)

Vol (m³)

Peso (Ton)

Ração

0,827

0,1632

2,043

0,4032

Água

272

-

672

-

OD

10.000L/200 Km

5.000L/530 Km

Cl V
Munição
34,06
25,28
2,7
Quadro 12 – Resumo da estimativa de consumo de uma SU Bld (Cl I, III e V)
Fonte: O autor

3,07

46

4.2 CAPACIDADE DE CARGA

4.2.1 Capacidade de carga da Seção de Comando

Quanto à Seç Cmdo, verifica-se que à exceção da VBCCC prevista para o S
Cmt do Esqd CC, inexistem diferenças em termos de estrutura e de viaturas entre a
Seç Cmdo dessa SU e da Cia Fuz Bld. Verifica-se também que a Seç Cmdo FT SU
Bld possui duas Vtr TNE 5 Ton para cumprir suas missões logísticas, sendo a da Tu
Sup dotada de Rb Cist de água de 1.500l e a da turma de manutenção (Tu Mnt) com
um Rb de emprego geral (Organograma 4).
Cabem alguns destaques relativos à capacidade de carga das viaturas da Seç
Cmdo. Todas as Vtr, além de seu pessoal, transportam o material individual, como o
fardo de combate e o fardo de bagagem (COTER, 2014).
a) A VBTP do Gp Cmdo acondiciona todo o equipamento Cl VII do Cmdo da
SU, incluindo rádios e computadores;
b) As Vtr do Gp Log transportam todo o material Cl II, como barracas,
necessário ao desdobramento da Área de Trens da SU (ATSU);
c) A Vtr da Tu Mnt transporta todo o material Cl IX, como ferramental de
manutenção e peças sobressalentes, além dos lubrificantes Cl II;
d) A Vtr da Tu Sup transporta a reserva orgânica de ração operacional tipo 2
(R2) da SU, não destinada ao consumo imediato, e estipulada em uma R2 por
homem (COTER, 2020a, p. 305).
Uma vez que é usual que os trens da SU operem embarcados em operações
ofensivas, conclui-se que no Atq Coor não se pode dispor de capacidade de carga
útil nas Vtr Seç Cmdo para a finalidade de apanha de suprimento. Dessa maneira é
necessário que o Dst Log do Pel Sup tenha capacidade de transportar todo
PACLOG da ATU diretamente até as SU.
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4.2.2 Capacidade de carga do destacamento logístico

A análise do QDM do Pel Sup RCC do Pel Sup BIB permite identificar a
quantidade e a natureza das Vtr. Verifica-se que ambos são similares, divergindo
principalmente na quantidade de Vtr Cist Combustível, que no BIB não atende à
proporção de uma Vtr para o Sup de cada SU. Todas elas são de natureza SR, não
sendo determinada a quantidade de eixos (Quadro 1).
Somadas as informações dos manuais técnicos da VBTP M113BR (CIBLD,
2015, p. 32), da Vtr M548 (LAUER, p. 15; CIBLD), das descrições constantes nos
QDM do BIB e do RCC, bem como das aferições realizadas, tem-se (Quadro 13):

Capacidade
Vtr Tipo

Cl e tipo de Sup

Ton

Vol
(m³)

Obs

VTNE SR QT 5,0 QT VW 4x4 SR

I (sólido) e III

5

15,7

-

Vtr Bld M548 SL (transporte geral)

I (sólido) e III

5

15,7

VBTP SL M113 Br

I (sólido) e III

1,4

6,5

Vtr Cist de água SR

Cl I (água)

-

5

Vtr Rb Cist de água SR

Cl I (água)

-

1,5

-

Cl III

-

5

-

Vtr Bld SL M548 SL (Cist)
Cl III
Quadro 13 – Resumo das capacidades de carga das Vtr
Fonte: O autor
(1) Aproximadamente.

-

5

Vtr Cist OD SR

(1)

Multiplicando-se o quantitativo de Vtr de um Dst Log montado pelos Gp Sup
do Pel Sup (Figura 1) pelas capacidades listadas no Quadro 13, identifica-se a
capacidade total de carga existente nessa fração:

Capacidade total
Cl Sup

Tipo Vtr

Qtd

Ton

M³

Obs.

Cl I (ração)

VTNE QT 5 Ton SR

1

5

15,7

-

Cl I (água)

Rb Cist

1

-

1,5

-

Vtr Cist OD SR

1

-

5

-

5

15,7

-

Cl III

Cl V
VTNE QT 5 Ton SR
1
Quadro 14 – Capacidade total de carga do Dst Log/Pel Sup
Fonte: O autor
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4.3 CONCLUSÕES SOBRE A COMPARAÇÃO ENTRE A ESTIMATIVA DE
SUPRIMENTO E A CAPACIDADE DE CARGA

A comparação entre o Quadro 12 e Quadro 14 permite concluir sobre a
adequabilidade da quantidade de viaturas atualmente previstas em QDM para o
Pelotão de Suprimento:
a) Com relação ao Sup Cl I, a capacidade de carga da Vtr prevista no Gp Log
Cl I Log (Vtr TNE QT 5 Ton SR com Rb Cist de água 1.500l) atende com folga à
necessidade de suprimento de ração R2 do Esqd CC e da Cia Fuz Bld para uma
jornada de operações.
b) No que diz respeito ao Sup Cl III, a capacidade de carga da Vtr Cist
prevista (5.000l) permite ressuprir apenas 38% do volume total de combustível nas
VBCCC de Esqd CC, limitando seu raio de ação a cerca de 100 Km por jornada.
Essa capacidade não atende, sendo desejável a previsão de duas Vtr Cist por SU no
Gp Sup Cl III do Pel Sup do RCC, ou então que haja uma Cist de 10.000l. Para a Cia
Fuz Bld, é permitido ressuprir mais de 80%, e um raio de ação de mais de 500 Km
por jornada, o que é adequado.
c) No que tange ao Sup Cl V, existem diferenças entre a situação do Esqd CC
e da Cia Fuz Bld. Um Esqd CC necessita de 34,06m³ e 25,28 Ton de munição por
jornada. O volume necessário seria atendido por três Vtr TNE 5 Ton, porém devido à
tonelagem, se fazem necessárias quatro Vtr e quatro Rb de até 1,5 Ton.
Tal fato decorre do consumo de munição 105mm, que corresponde a
aproximadamente 33,25m³ e 24,3 Ton. Dessa forma, é desejável previsão de quatro
Vtr T Mun por SU no Gp Sup Cl V do Pel Sup do RCC. Quanto a Cia Fuz Bld: a
capacidade de carga de uma Vtr TNE 5 Ton prevista no Gp Log Sup Cl V do Pel Sup
do BIB atende às necessidades de suprimento de munição para uma jornada.
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4.4 ADEQUABILIDADE DO EMPREGO DE MEIOS SOBRE RODAS NA LOGÍSTICA
DE MEIOS SOBRE LAGARTAS

4.4.1 Relatórios do Centro de Adestramento – Sul

No ano de 2019 foi realizado pelo CA-Sul um exercício de adestramento com
uma FT SU Bld da 6ª Bda Inf Bld (COTER, 2019c, p. 62). Este foi aplicado a uma FT
SU Bld equilibrada, com um Pel Fuz Bld e um Pel CC, cumprindo uma missão tática
de atacar uma posição sumariamente organizada, defendida por um Pel FT Fuz
Bld/CC. A atividade teve duração de com cinco jornadas de duração e ocorreu no
Campo de Instrução de Santa Maria (CA-SUL, 2019).
Em relação à mobilidade das Vtr Ap Log da SU/Pel Sup simulado verificou-se:
a) As atividades de ressuprimento dentro da ATSU foram dificultadas pela
natureza SR das Vtr da Seç Cmdo, sendo necessária a execução de manobras de
força (Ibidem, 2019, p. 17 e 19);
b) A Vtr Cist de água da Seç Cmdo não conseguiu se deslocar para apanhar o
suprimento no PIL devido à limitação de mobilidade de suas Vtr face ao terreno. A
Vtr Cist de combustível do Pel Sup apresentou grandes dificuldades para se
locomover até o PIL (Ibidem, 2019, p. 24);
c) É necessária, no mínimo, a adoção de pneus do tipo off-road ou com
correntes, uma vez que a natureza da tropa e das operações implica em
deslocamentos através campo e por vias não pavimentadas. Aponta a necessidade
de estudo para adoção de Vtr SL na Seç Cmdo nas SU Bld (Ibidem, 2019, p. 24).
Em relação à quantidade de Vtr Ap Log da SU verificou-se a insuficiência para
transporte do material previsto em QDM da Seç Cmdo (CA-SUL, 2019, p. 25), ainda
que a mesma não estivesse transportando o fardo de bagagem dos Pel (Ibidem,
2019, p. 14) e nem a dotação prevista de ração operacional (Ibidem, 2019, p.13).
No ano de 2020 foi realizado um exercício de adestramento com duas FT SU
Bld da 5ª Bda C Bld (COTER, 2019c, p. 62). Este foi aplicado cumprindo uma
missão tática de atacar uma posição sumariamente organizada, defendida por um
Pel FT Fuz Bld/CC/Mec, e de aproveitar o êxito. A atividade teve duração de 11
jornadas e ocorreu no Campo de Instrução Barão de São Borja. A única observação
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relativa à Seç Cmdo e à logística como um todo é a de que, haja vista a necessidade
de transporte de material diverso, inexistia espaço na Vtr TNE 5 Ton da Tu Sup para
o transporte de munição.

4.4.2 Resultado dos questionários

O Questionário 1 foi aplicado à 20 capitães, três infantaria e 17 de
cavalaria, que desempenharam a função de Cmt Cia Fuz Bld, Cmt Esqd CC, Cmt de
Esqd Fuz e Cmt SU Cmdo Ap nos BIB, RCB e/ou RCC. Desse efetivo, 55% (11)
informaram já haver participado de exercícios de adestramento escalão U com
realização de atividades de ressuprimento Cl III e V simulando situação de combate.
Os resultados das questões fechadas foram os seguintes:
a) 100% (20) dos militares afirmaram que o emprego de Vtr SL na Seç de
Cmdo seria mais adequado e aumentaria a mobilidade e tornaria mais efetiva suas
ações.
b) 80% (16) militares afirmaram ser do mais alto grau (grau 5) a
necessidade das Vtr Seç Cmdo possuírem uma blindagem contra estilhaços e
armamento portátil. 20% (2) afirmaram grau 4 e 10% (1) afirmou grau 3.
c) 100% (20) dos militares afirmaram ser a mobilidade conferida pelas Vtr
TNE 5 Ton 4x4 inadequada ao Pel Sup para realização de suas atividades.
d) 90% (18) dos militares afirmaram ser a natureza SL a ideal para Vtr do
Pel Sup. 5% (1) afirmou ser ideal uma Vtr SR 8x8 e 5 % (1) afirmou ser ideal uma Vtr
SR 6x6.
e) 50% (10) militares afirmaram ser do mais alto grau (grau 5) a
necessidade das Vtr Pel Sup possuírem uma blindagem contra estilhaços e
armamento portátil. 25% (5) afirmaram grau 4 e 25% (5) afirmou grau 3.
Houve três respostas à questão aberta, sendo que todas reiteraram ser
inadequada a quantidade e o emprego de Vtr SR nas atividades de Ap Log. Uma
resposta também destacou a necessidade de emprego de Vtr Bld. Outra resposta
também destacou o emprego em grandes quantidades de Vtr SL M548 pelo exército
chileno, e a conveniência do emprego dessa viatura, por ser da mesma família da
VBTP M113.
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4.5 COMPARAÇÃO

ENTRE A

DOUTRINA E

OS

MEIOS

NACIONAIS

E

ESTRANGEIROS

4.5.1 Logística do Batalhão de Armas Combinadas – EUA

Do ponto de vista doutrinário, conclui-se que a execução da atividade logística
de suprimento no escalão U apresenta similaridades em relação à doutrina nacional.
A única diferença encontrada é a inexistência de alusão à possibilidade de
descentralização das Tu Aprv.
No escalão SU os encargos logísticos são reduzidos. A pequena fração
equivalente à Tu Sup trabalha centralizada junto ao Pel Sup. Inexiste previsão de
desdobramento de área de trens de SU, de maneira que o PACLOG é distribuído
diretamente para as Vtr de combate. A SU transporta em seus meios orgânicos
somente o pessoal e material necessário à atividade de combate.
Com relação aos meios, no Organograma 9 das SU, verifica-se que as únicas
Vtr SR são o caminhão do sargento de suprimento e as Vtr alternativas ao Cmt e ao
S Cmt de SU (leves). Como já descrito, a primeira normalmente permanece junto ao
Pel Sup/FSC. Constata-se que, em situações usuais, inexistem Vtr SR em uma SU
Bld norte-americana. Também é possível inferir que a quantidade de material diverso
e de suprimento transportado pela SU é mínima, reduzida ao espaço disponível nas
VB de combate e transporte de pessoal.
Nesse escalão U a quantidade de Vtr do Pel Sup é aproximadamente o dobro
do equivalente nacional. Todas são do tipo 8x8, com proteção blindada, superior
mobilidade através campo e mais do que o dobro de capacidade de carga se
comparadas às nacionais. Já no nível SU, usualmente não é previsto o emprego de
Vtr SR para execução de atividades logísticas internas.
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4.5.2 Logística do Grupo de Tanques – Chile

Do ponto de vista doutrinário, conclui-se que a execução da atividade logística
de suprimento no escalão U apresenta similaridades em relação à doutrina nacional.
A única diferença encontrada é a inexistência de alusão à possibilidade de
descentralização das Tu Aprv. Um ponto interessante é observar a previsão de Vtr
para Sup Cl VII (baterias), atividade que a doutrina nacional deixa de observar.
No escalão SU os encargos logísticos são reduzidos. Inexiste previsão de
desdobramento dos meios de Ap Log, de maneira que o PACLOG é distribuído
diretamente para as Vtr de combate. A SU transporta em seus meios orgânicos
somente pessoal e material necessário à atividade de combate.
Relativo aos meios se verifica- que existem Vtr SR e SL no Pel Sup. O manual
deixa claro a preferência pelas Vtr SL e as limitações impostas pelo emprego de Vtr
SR. Verificou-se também através de imagens de exercícios o amplo emprego de Vtr
SL modelo M458 na execução das atividades de ressuprimento Cl V e III
diretamente às VBC.

4.6 OPERAÇÃO LIBERDADE DO IRAQUE: LIÇÕES APRENDIDAS

Das lições que podem ser retiradas da ação da tropa blindada do Exército
norte-americano na Operação Liberdade do Iraque (2003), é possível extrair as
seguintes conclusões relativas à logística de suprimento da FT U Bld:
a) As viaturas de Ap Log SR, mesmo no terreno desértico do Iraque, sofreram
dificuldades para apoiar tropas SL, dependendo de boas estradas;
b) A inexistência de Vtr Ap Log no escalão SU impactou o moral da tropa. É
importante que as SU mantenham a capacidade de transporte de material, como
conjuntos de estacionamento e fardos de bagagem. Esse material deve estar
acondicionado em Vtr de Ap Log orgânicas, com mobilidade suficiente para
acompanhar de perto as VB, conferindo Flexibilidade ao Cmt SU.
c) Os Dst Log das U, ao cerrar seus meios para realizar o ressuprimento,
serão alvo da ação hostil inimiga. Tal ação é potencializada no espaço de batalha
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multidimensional e urbanizado. É importante que as Vtr do Pel Sup possuam no
mínimo blindagem contra armamento portátil e estilhaços, bem como alguma
capacidade de autodefesa. O mesmo pode ser inferido relativo às Vtr Seç Cmdo.

4.7 CONCLUSÕES

SOBRE

A

ADEQUABILIDADE

DO

PELOTÃO

DE

SUPRIMENTO E DA SEÇÃO DE COMANDO

Inicialmente é preciso corrigir discrepâncias entre a atual doutrina, os
meios (QDM) e pessoal (QC) existentes no Pel Sup. A doutrina no que diz respeito à
composição do módulo de apoio logístico e do Dst Log é consonante com a
quantidade de grupo, turmas e motoristas previstos em QC. O QDM (Quadro 1)
apresenta ausência de viaturas. O plano de equipagem (Organograma 10) e o QDM
(Quadro 1) retificados ficariam da seguinte maneira:

Organograma 10 – Plano de equipagem atual do Pel Sup - retificado
Fonte: O autor
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QDM Pel Sup do BIB e RCC - atual e retificado
Vtr

Qtd

Vtr SR TE Rádio até 1,5 Ton

2

Vtr SR TE Mun até 5 Ton

5

Vtr SR TNE até 5 Ton

6

Vtr SR TE Cist Combustível (+ 5.000l)

5

Vtr SR TE Cist Água (+ 5.000l)

1

Vtr Rb NE 1,5 Ton

5

Vtr Rb Cist de água SR

5

Vtr Rb Cozinha

6

Vtr E Empilhadeira

1

Vtr SR TE com guindaste hidráulico tipo munck
Quadro 15 – QDM atual do Pel Sup/BIB e RCC - retificado
Fonte: O autor

1

4.7.1 Conclusões sobre a Seção de Comando

Verificou-se que a existência de um Elm Ap Log na SU Bld, com pessoal
e viaturas orgânicos, proporciona flexibilidade ao Cmt SU, sendo uma melhor prática
adotada pelo Exército Brasileiro em relação ao chileno e norteamericano. É
desejável que a FT SU Bld possua capacidade de transportar do fardo de bagagem
dos Elm de combate, a reserva de Sup Cl I, bem como uma estrutura de material de
estacionamento, conforme verificado no item 4.6. A quantidade de viaturas e pessoal
atualmente previstos é adequada (Organograma 10).
Conforme a doutrina, os Trens/SU operam normalmente embarcados em
operações ofensivas. Considerando embarcados o material e pessoal orgânico
restou provado que é teoricamente nula a capacidade de carga para fins de
realização de ressuprimento. Esse dado também restou apurado nos relatórios do
CA-Sul e também foi percebido pelos militares que responderam ao Questionário 1.
Restou também apurado que a natureza das Vtr TNE 5 Ton 4x4 previstas
é inadequada, uma vez que não confere a mobilidade necessária para prestar o
apoio cerrado às Vtr de combate. Essa conclusão é fundamentada nas observações
retiradas dos relatórios do CA-Sul e no nos resultados do ao Questionário nos quais
100% dos entrevistados afirmou serem as Vtr SL mais adequadas para a Seç Cmdo.
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Não era objetivo inicial do trabalho, porém se verificou de primeira
necessidade que as Vtr Seç Cmdo possuam blindagem, ao menos contra estilhaços
e armamento portátil. Tal necessidade está expressa pela análise das ações
logísticas em combate bem como por 100% dos entrevistados no Questionário 1.
Desses 100%, 80% afirmaram ser do mais alto grau essa necessidade.
O emprego de Vtr SL Bld pela Seç Cmdo já havia sido levantado em
trabalho científico anterior no âmbito do Exército Brasileiro. Tal atualização no QDM
encontra similaridade no que é realizado pelo exército chileno.
Por fim, restou concluído sobre a Seç de Cmdo sua atual estruturação,
pessoal previsto em QC e quantidade de viaturas são adequados. A natureza das
viaturas, entretanto, deve ser SL e Bld. O trabalho não abordou o modelo e as
especificações, porém se aponta como boa solução técnica a Vtr SL M948, de
origem norteamericana, da família M113, empregada pelo exército chileno.
Dessa maneira, segue a proposta de plano de equipagem (Organograma
11) e proposta de QDM (Quadro 16):

Organograma 11 – Proposta de Plano de Equipagem para a Seç Cmdo/Cia Fuz Bld e Esqd CC
Fonte: O autor
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Proposta de QDM para a Seç Cmdo
Vtr

Cia Fuz Bld

Esqd CC

Qtd

Qtd

VBCCC

0

1

VBTP SL

2

1

VB SL TNE até 5 Ton

2

2

Vtr Rb NE até 1,5 Ton

1

1

Vtr Rb Cist de água SR até 1.500l
1
Quadro 16 – Proposta de QDM para a Seç Cmdo Cia Fuz Bld e Esqd CC
Fonte: O autor

1

4.7.2 Conclusões sobre o Pelotão de Suprimento

Verificou-se que a doutrina nacional de suprimento da FT U Bld e a
constituição do Pel Sup estão adequadas e encontram similaridade com a chilena e
norteamericana.

Todavia

não

foi

encontrada

na

literatura

referência

à

descentralização das Tu Aprv.
Outra diferença reside na quantidade e nos meios. O Exército Chileno
emprega uma mescla de Vtr SR e SL. O Norteamericano emprega VB SR 8x8 e 6x6,
em quantidade e com capacidade de carga superior.
O cálculo da estimativa logística Cl III e V apresentou grandes diferenças
entre a Cia Fuz Bld e o Esqd CC (Quadro 12).

A necessidade do Esqd CC é

superior, fruto da Mun Can 105mm, bem como do consumo e da capacidade de
estoque de combustível de suas VBCCC.
Dessa maneira, verificou-se que a quantidade de Vtr atualmente previstas
na Seç Sup atende à demanda da Cia Fuz Bld, porém não atende à do Esqd CC.
Para atender ao Esqd CC são necessárias quatro Vtr TNE 5 Ton Cl V e duas Vtr TE
Cist de combustível por SU.
Dessa maneira é necessária a prescrição doutrinária de, ao passar em
reforço uma SU Bld a outra U Bld de natureza distinta, o Dst Log correspondente
também deve ser passado. A inobservância dessa prescrição fará com que o BIB
não possua condições de prover a sustentabilidade de uma FT Esqd CC. A correção
necessária do Manual de Campanha EB70-MC-10.355 “Força Tarefa Blindada”
consta no Anexo A.
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O Cmt FT U Bld pode organizar suas FT SU Bld com Elm de manobra de
naturezas distintas. Dessa maneira, os Dst Log montados pelo Pel Sup também
deve ser modulares e proporcionais à quantidade de Pel CC e Pel Fuz Bld de cada
FT SU Bld.
Em relação à mobilidade, restou apurado que as atuais Vtr SR TNE 4x4
são inadequadas à execução do Ap Log cerrado. Tal conclusão é baseada na
análise dos relatórios do CA-Sul e na comparação com os meios. Tal observação
também foi percebida por 90% dos militares que responderam ao Questionário 1 e
optaram pela solução do emprego de Vtr SL.
Embora não fosse objetivo do trabalho, a análise das ações logísticas em
combate demonstrou a necessidade das Vtr do Dst Log possuírem blindagem leve e
armamento para autodefesa. Essa necessidade também é percebida pelos oficiais
que responderam o Questionário 1. 50% deles afirmaram ser do mais alto grau de
importância essa necessidade. O trabalho deixa de entrar em detalhes técnicos
sobre o tipo de armamento.
Restou dúvida em relação às Vtr da Seç Aprv. A doutrina estrangeira
pesquisada não prevê descentralização das Tu Aprv, e também não foram
encontradas informações a respeito nas ações de combate pesquisadas. Partindo
do pressuposto que ao serem descentralizadas atuarão em apoio cerrado às SU,
infere-se que devam ter a mesma capacidade de mobilidade e blindagem que as Vtr
da Seç Cmdo.
Haja vista carência de maiores informações, o autor propõe a adoção de
uma solução intermediária. Partindo do pressuposto que a descentralização é uma
exceção, e que provê flexibilidade e modularidade, se sugere a adoção de uma VB
SR, no mínimo 6x6. Tal solução encontra amparo nos meios adotados pelo Exército
Norteamericano, e possui a vantagem de agregar flexibilidade ao Pel Sup por meio
da mistura de Vtr SR e SL, tal qual faz o Exército Chileno.
O Organograma 12 e 13 e o Quadro 17 apresentam, respectivamente,
uma proposta de plano de equipagem do Pel Sup e QDM do BIB e RCC. Os Pel Sup
apresentam meios diferentes por serem distintas as necessidades. Sugere-se o
emprego da família VB SL M548, haja vista o já exposto nas conclusões sobre a Seç
Cmdo. A VB SR 6x6 da Seç Aprv é meramente ilustrativa. Relativo ao pessoal, as
únicas alterações necessárias em QC seriam o incremento no número de
guarnições (chefe, motorista e atirador) proporcional ao quantitativo de viaturas.
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Organograma 12 – Proposta de Plano de Equipagem para o Pel Sup/BIB
Fonte: O autor
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Organograma 13 – Proposta de Plano de Equipagem para o Pel Sup/RCC
Fonte: O autor
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Proposta de QDM Pel Sup
Vtr

BIB

RCC

Qtd

Qtd

Vtr SR TE Rádio até 1,5 Ton

2

2

VB SL TE Mun até 5 Ton

5

17

VTr SR TNE 6x6 até 5 Ton

6

6

VB SL TE Cist Combustível (+ 5.000l)

5

9

Vtr SR TE Cist Água (+ 5.000l)

1

1

Vtr Rb NE 1,5 Ton

5

5

Vtr Rb Cist de água até 1.500l

5

5

Vtr Rb Cozinha

6

6

Vtr E Empilhadeira

1

1

1

1

Vtr SR TE com guindaste hidráulico tipo munck
Quadro 17 – Proposta de QDM do Pel Sup
Fonte: O autor

Comparativo QDM Pel Sup
Vtr

Existente

Retificado

Proposta

BIB

RCC

Ambos

BIB

RCC

Qtd

Qtd

Qtd

Qtd

Qtd

Vtr SR TE Rádio até 1,5 Ton

1

2

2

2

2

Vtr SR NE até 1,5 Ton

1

0

0

0

0

VB SL TE Mun até 5 Ton

0

0

0

5

17

Vtr SR TE Mun até 5 Ton

4

4

5

0

0

VTr SR TNE até 5 Ton

5

8

6

0

0

VTr SR TNE 6x6 até 5 Ton

0

0

0

6

6

Vtr SR TE Cist Combustível (+
5.000l)

3

4

5

0

0

VB SL TE Cist Combustível (+ 5.000l)

0

0

0

5

9

Vtr SR TE Cist Água (+ 5.000l)

1

1

1

1

1

Vtr Rb NE 1,5 Ton

4

5

5

5

5

Vtr Rb Cist de água até 1.500l

0

0

5

5

5

Vtr Rb Cozinha

0

0

6

6

6

Vtr E Empilhadeira

0

0

1

1

1

Vtr SR TE com guindaste hidráulico
0
tipo munck
Quadro 18 – Comparativo de QDM do Pel Sup
Fonte: O autor
Verde: Vtr mantida e aumentada quantidade.
Vermelho: Vtr suprimida.
Azul: Viatura acrescentada.
Branco: Vtr e quantidades mantidas.

0

1

1

1
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

O objetivo geral do trabalho foi alcançado. Conclui-se, por meio de análise
qualitativa e quantitativa, que a estrutura organizacional da Seç Cmdo e do Pel Sup
são adequados, porém o QC e o QDM necessitam de modificações. Essas
adequações foram sintetizadas através de uma proposta de QDM e Plano de
Equipagem.
No que diz respeito à Seç Cmdo, restou concluído que a atual estrutura
organizacional e o quantitativo de viaturas atende às tarefas que lhe são atribuídas.
Verificou-se a necessidade da substituição das atuais Vtr SR 5 Ton por Vtr Bld, SL e
com armamento orgânico. Dessa maneira se atende à mobilidade necessária ao
apoio cerrado e confere-se aptidão para fazer frente às ameaças impostas pelo atual
espaço de batalha. Sugeriu-se a adoção da VB SL M548, porém são recomendados
novos estudos a fim de verificar a viabilidade dessa solução.
No que diz respeito ao Pel Sup, verificou-se que as demandas logísticas
de Sup Cl III e V da Cia Fuz Bld e do Esqd CC são distintas. Comprovou-se que o
atual quantitativo de viaturas é suficiente para atender a primeira, porém é
necessário acréscimo para o segundo. Tal constatação demandou ajustes
doutrinários no que diz respeito ao Módulo de Apoio Logístico e Destacamento
Logístico, que ficaram expressos como sugestões de atualização do manual de
campanha Forças Tarefas Blindadas.
Ainda sobre o Pel Sup, restou comprovada a necessidade de adoção de
Vtr Cl I, III e V, blindadas, SL e com armamento. Dessa maneira se atende à
mobilidade necessária ao apoio cerrado e confere-se aptidão para fazer frente às
ameaças impostas pelo atual espaço de batalha. Sugeriu-se a adoção da VB SL
M548, porém são recomendados novos estudos a fim de verificar a viabilidade
dessa solução.
Sobre a Seç Aprv/Pel Sup, não foram encontradas maiores informações
sobre tropa análoga, sejam em doutrina estrangeira ou em ações de combate
recentes. Verificou-se a necessidade de adoção de Vtr com maior mobilidade.
Sugeriu-se uma plataforma SR 6x6, haja vista que essa Seç não necessariamente
necessita posicionar-se junto às FT SU. Sugere-se uma pesquisa exploratória a fim
de se identificar o que existe em literatura estrangeira sobre formas de emprego e
tipos de Vtr utilizadas.
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A análise quantitativa da estimativa logística permitiu produzir dados para
futuros estudos que abordem a mesma temática no escalão Bda e superiores.
Também foram levantadas lacunas de conhecimento sobre estimativa de alguns
armamentos, bem como necessidade de atualização de alguns dados. Tudo isso
está sintetizado em uma proposta de alteração do DAMEPLAN escolar.
Acredita-se que as propostas de plano de equipagem e QDM da Seç
Cmdo e do Pel Sup necessitam de estudo de viabilidade, porém apontam soluções
adequadas. Ressalta-se que a adoção das viaturas blindadas sobre lagartas pelo
Pel Sup proporcionaria um ganho substancial de poder de combate às FT U Bld,
agregando Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade e Sustentabilidade ness
escalão.
Esse ganho resulta na certeza de possuírem os Elm Ap Log capacidades
para de garantir o fluxo logístico sob as mais adversas condições de terreno e clima,
bem como sob ação inimiga. A logística poderia então prover liberdade de ação aos
comandantes táticos em consonância com o axioma de que a mobilidade conjunta é
igual à do seu meio de menor mobilidade.
Por fim, somou-se conhecimento à lacuna existente no âmbito do Exército
Brasileiro no que diz respeito à logística da Força Tarefa Unidade Blindada. As
conclusões parciais e os dados do trabalho podem servir de subsídio para futuros
estudos que abordem as funções logísticas de manutenção, saúde e transporte.
Por fim, o trabalho termina por corroborar uma máxima já descrita em sua
introdução:
Todas as armas e serviços precisam da mesma mobilidade e quase do
mesmo grau de proteção blindada que as unidades a que apoiam. Não
apenas a infantaria, engenheiros, artilharia de campanha e defesa aérea,
mas também unidades de logística precisam ser capazes de ir aonde os
carros-de-combate vão a fim de se apoiarem mutuamente. (HOUSE, 2008,
p. 321).
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