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RESUMO 
 

 

 
O trabalho apresenta a relação entre a doutrina atual e as Instruções Provisórias (IP) 
2-33 Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, no que se refere à Função de Combate 
Logística. Seu objetivo é analisar a Função de Combate Logística no Esqd C Pqdt a 
fim de atualizar sua organização e emprego em proveito das Operações 
Aeroterrestres (Op Aet), apresentando uma proposta de atualização harmonizada no 
formato de capítulo de manual doutrinário. Como parte de um objetivo integrador, a 
pesquisa busca contribuir para a elaboração de um novo Manual de Campanha 
(MC) para a tropa de cavalaria paraquedista. Para isso, foi desenvolvida uma 
pesquisa bibliográfica e doutrinária, e uma entrevista com militar com experiência 
profissional em cargo relacionado à logística no 1º Esqd C Pqdt. A coleta de dados 
sobre casos históricos, doutrina nacional e doutrina estrangeira possibilitou a 
qualificação das informações e a indução a respeito das possíveis atualizações 
necessárias às IP 2-33 frente à evolução da Doutrina Militar Terrestre pelo Exército 
Brasileiro (EB). Ao final do trabalho, as questões de estudo são respondidas, 
destacando quais tópicos devem ser incluídos ou modificados quanto à estrutura, 
responsabilidades, planejamento e execução do apoio logístico no Esqd C Pqdt, 
tornando evidente a demanda por atualização doutrinária em relação à publicação 
em vigor sobre a tropa em questão. 
 
 
Palavras chaves: Aeroterrestre. Cavalaria. Doutrina. Logística. Paraquedista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

RESUMEN 
 

 

El trabajo presenta la relación entre la doctrina actual y las Instrucciones 
Provisionales (IP) 2-33 Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, en cuanto a la 
Función de Combate Logística. Su objetivo es analizar la Función de Combate 
Logística en el Escuadrón de Caballería Paracaidista con el fin de actualizar su 
organización y uso a favor de las Operaciones Aerotransportadas (Op Aet), 
presentando una propuesta de actualización harmonizada en el formato del capítulo 
del manual doctrinario. Como parte de un objetivo integrador, la investigación busca 
contribuir al desarrollo de un nuevo Manual de Campaña (MC) para la tropa de 
caballería paracaidista. Para eso, se desarrolló una investigación bibliográfica, 
doctrinaria y una entrevista a un militar con la experiencia professional, que haya 
trabajado en la función de logística en el 1º Esqd C Pqdt. La recolección de datos 
sobre casos históricos, doctrina nacional y doctrina extranjera permitió la calificación 
de las informaciones y la inducción de posibles actualizaciones necesarias para las 
IP 2-33 en concordância a la evolución de la Doctrina Militar Terrestre por parte del 
Ejército Brasileño (EB). En la parte final del trabajo, se responderán las preguntas de 
investigación, destacando qué debe ser incluído o reemplazado sobre la estrutura, 
responsabilidades, planificación y ejecución del apoyo logístico en el Esqd C Pqdt, 
evidenciando la demanda de actualización doctrinaria de la publicación actual de la 
tropa en cuestión. 
 
 
Palabras claves: Aerotransportado. Caballería. Doctrina. Logística. Paracaidista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 

1.1 PROBLEMA ....................................................................................................... 2 

1.1.1 Antecedentes do Problema ....................................................................... 2 

1.1.2 Formulação do Problema .......................................................................... 2 

1.2 OBJETIVOS ....................................................................................................... 3 

1.2.1 Objetivo Geral ............................................................................................ 3 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 3 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO ................................................................................. 3 

1.4 JUSTIFICATIVA ................................................................................................. 4 

2. METODOLOGIA ..................................................................................................... 5 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO ....................................................................... 6 

2.2 AMOSTRA ......................................................................................................... 9 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA ...................................................................... 9 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA ................................... 9 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ........................................................ 10 

2.6 INSTRUMENTOS ............................................................................................ 11 

2.7 ANÁLISE DE DADOS ...................................................................................... 11 

3. REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................... 12 

3.1 ESTUDO DOS CASOS HISTÓRICOS ............................................................. 13 

3.1.1 Operação Northern Delay ........................................................................ 13 

3.1.2 Operação Serval....................................................................................... 16 

3.1.3 Operação Just Cause .............................................................................. 18 

3.2 DOUTRINA NACIONAL ................................................................................... 20 

3.2.1 Estrutural atual do Esqd C Pqdt ............................................................. 21 

3.2.2 A Função de Combate Logística nos níveis subunidade (SU) e pelotão 

(Pel) .................................................................................................................... 23 

3.2.3 A Função de Combate Logística nas Op Aet......................................... 28 

3.3 DOUTRINA ESTRANGEIRA ............................................................................ 33 

3.3.1 Cavalry Troop ........................................................................................... 33 

3.3.2 Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista (Esc Expl) ...... 34 

3.4 A LOGÍSTICA DO ESQD C PQDT À LUZ DAS IP 2-33 ................................... 37 

3.4.1 Pessoal ..................................................................................................... 38 



 
 

3.4.2 Suprimento ............................................................................................... 38 

3.4.3 Saúde ........................................................................................................ 40 

3.4.4 Manutenção de campanha ...................................................................... 41 

3.4.5 Coleta e evacuação de material salvado e capturado .......................... 41 

3.4.6 Transporte ................................................................................................ 42 

4. RESULTADOS E DISCUSSÂO ............................................................................ 42 

4.1 QUAIS CASOS HISTÓRICOS PODEM SER UTILIZADOS PARA ANALISAR A 

FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA NO ESQD C PQDT? ................................. 42 

4.2 QUAIS DEVEM SER A ESTRUTURA E AS RESPONSABILIDADES DE 

APOIO LOGÌSTICO NO ESQD C PQDT, PARA QUE ESTEJAM 

DOUTRINARIAMENTE ATUALIZADAS? .............................................................. 44 

4.3 COMO DEVEM SER O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DO APOIO 

LOGÍSTICO NO ESQD C PQDT, PARA QUE ESTEJAM DOUTRINARIAMENTE 

ATUALIZADOS? .................................................................................................... 45 

4.4 COMO A FUNÇÃO DE COMBATE LOGÌSTICA NO ESQD C PQDT PODE 

ESTAR DOUTRINARIAMENTE ATUALIZADA EM RELAÇÃO AOS EXÉRCITOS 

MAIS DESENVOLVIDOS NO CONTEXTO MUNDIAL E CONTINENTAL? ........... 47 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES ....................................................... 47 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 51 

APÊNDICE A – ENTREVISTA EXPLORATÓRIA .................................................... 55 

APÊNDICE B – CAPÍTULO LOGÍSTICA DO EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE 

CAVALARIA PARAQUEDISTA ................................................................................ 58 



1 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

A evolução da Doutrina Militar Terrestre (DMT) é uma constante em qualquer 

exército que tenha como objetivo a manutenção e a ampliação de suas capacidades 

operativas. Alinhado a esse pensamento, o EB vem reformulando e atualizando sua 

DMT, especialmente com as mais recentes publicações de manuais iniciadas com 

as Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre (2013).  

Como parte de sua reestruturação, através da Portaria nº 691, de 10 de 

agosto de 2010, do Comandante do Exército, o EB criou o Centro de Doutrina do 

Exército e seus centros e assessorias afins nos diversos escalões da educação 

militar. A instituição, assim, procurou modernizar-se através de produções 

doutrinárias alinhadas com as diretrizes e objetivos estratégicos dos Órgãos de 

Direção Setorial (ODS), Órgãos de Direção Operacional (ODOp) e Órgãos de 

Direção Geral (ODG). 

Em 2019, o Comando de Operações Terrestres (COTER), ODOp do EB, 

baseado no Quadro de Situação de Doutrina, emitiu o Plano de Desenvolvimento da 

Doutrina Militar Terrestre (PDDMT) 2020, que designa missões e define a 

sistemática quanto à elaboração dos MC. 

A presente produção científica está alinhada com as disposições do Plano 

anteriormente citado, para fins de contribuição com a doutrina. Isso se deve em 

decorrência da constatação da existência de MC de 3º nível desatualizados sobre 

diversas áreas militares. 

Os MC de 3º nível discorrem sobre concepções e conceitos relativos à 

estrutura e à tática de emprego das tropas, ou seja, a forma pela qual são 

empregados os seus meios em apoio à Força Terrestre (F Ter) nas situações de 

guerra e não guerra. 

Nesse sentido, as IP 2-33, datada de 1994, figura como um dos manuais 

doutrinários que carecem de atualização para que esteja alinhado com a DMT 

vigente. 
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1.1 PROBLEMA  
 

 

Sendo, atualmente, o único manual existente sobre o Esqd C Pqdt, as IP 2-33 

apresentam-se defasadas, não só sobre a doutrina de emprego daquela SU 

paraquedista (Pqdt), mas também em relação aos seus meios e composição. 

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 
 

 

É razoável que uma tropa de natureza específica como a de cavalaria Pqdt 

possua um documento básico que aborde de forma atualizada, os conceitos, as 

concepções e as Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP) referentes ao seu 

emprego no cumprimento das missões da F Ter. 

Neste contexto, observa-se a oportunidade de uma contribuição significativa 

para a atualização e evolução da DMT, especificamente no nível tático, sobre as 

atividades logísticas das frações de cavalaria em Op Aet. 

Assim sendo, a importância do presente trabalho está em sua finalidade de 

elaborar um capítulo do novo MC para o Esqd C Pqdt. Este capítulo é coerente com 

os novos conceitos doutrinários da Função de Combate Logística em vigor. 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 
 

 

Em síntese, exprimindo a demanda por atualização doutrinária existente para 

o Esqd C Pqdt, pode ser apontado o seguinte problema de pesquisa para 

norteamento deste trabalho: Quais são as atualizações, em manual doutrinário, 

relativas à Função de Combate Logística no Esqd C Pqdt, que se fazem 

necessárias para a melhor organização e emprego do Esqd C Pqdt, em 

proveito das Op Aet? 
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1.2 OBJETIVOS  
 

 

A confecção do manual EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA 

PARAQUEDISTA foi norteada pelos seguintes objetivos: 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

 

Considerando o objetivo integrador relacionado à confecção do manual EB70-

MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, analisar a Função de 

Combate Logística no Esqd C Pqdt afim de atualizar sua organização e emprego em 

proveito das Op Aet, apresentando uma proposta de atualização harmonizada no 

formato de capítulo de manual doutrinário. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  
 

 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Revisar caso histórico relacionado à Função de Combate Logística em 

tropa de natureza semelhante ao Esqd C Pqdt. 

b) Analisar a Função de Combate Logística no Esqd C Pqdt, no contexto do 

emprego desta tropa em Op Aet. 

c) Apresentar proposta de atualização doutrinária, considerando a Função de 

Combate Logística no Esqd C Pqdt, em formato de manual, com o intuito de atender 

ao objetivo integrador da elaboração do manual. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 
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a) Quais casos históricos podem ser utilizados para analisar a Função de 

Combate Logística no Esqd C Pqdt? 

b) Quais devem ser a estrutura e as responsabilidades de apoio logístico no 

Esqd C Pqdt, para que estejam doutrinariamente atualizadas?  

c) Como devem ser o planejamento e a execução do apoio logístico no Esqd 

C Pqdt, para que estejam doutrinariamente atualizados?  

d) Como a Função de Combate Logística no Esqd C Pqdt pode estar 

doutrinariamente atualizada em relação aos exércitos mais desenvolvidos no 

contexto mundial e continental? 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  
 

 

A presente pesquisa buscou realizar uma análise acerca do funcionamento da 

Função de Combate Logística no Esqd C Pqdt. Durante o desenvolvimento deste 

trabalho, diversos estudos foram realizados de modo a contribuir para o processo de 

atualização doutrinaria da tropa de cavalaria Pqdt.  

O referido estudo se justifica pela necessidade de alterações a serem feitas, 

quanto à organização e o emprego, para o adequado cumprimento das atividades da 

Função de Combate Logística e suas tarefas no âmbito da arma de Cavalaria de 

natureza Pqdt. A publicação de novos MC implica na necessidade de revisão dos 

manuais em vigor. Alguns dos exemplos mais recentes de atualização doutrinária 

sobre o assunto tratado nesta pesquisa foram as revisões dos manuais EB20-MF-

10.102 Doutrina Militar Terrestre, EB70-MC-10.216 A Logística nas Operações, 

EB70-MC-10.309 Brigada de Cavalaria Mecanizada, EB70-MC-10.354 Regimento 

de Cavalaria Mecanizado e a elaboração do manual EB70-MC-10.222 A Cavalaria 

nas Operações, demonstrando a importância da evolução doutrinária nesta esfera. 

Procurou-se destacar a importância de considerar as peculiaridades inerentes 

à logística das atividades aeroterrestres, evidenciadas pelas análises das Op Aet 

mais recentes. No momento em que se revisou os casos históricos, ficou evidente 

que, a rápida inserção de uma tropa em um Teatro de Operações (TO) de forma 

isolada, sobrevoando obstáculos e resistências interpostas, exige formas 

particulares quanto ao desempenho do apoio logístico.  
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Consoante ao explicitar as necessárias atualizações, foram abordadas 

algumas alterações julgadas indispensáveis para o bom planejamento e a correta 

execução, nas Op Aet, das Funções Logísticas. A modificação da quantidade de 

efetivos envolvidos nas atividades de saúde e os cuidados no suprimento de 

uniformes e equipamentos são exemplos de oportunidades de melhorias que 

puderam ser observadas. Tais alterações podem ser fruto da experiência verificada 

nos conflitos mais recentes, na medida do possível, em ambiente operacional similar 

ao que provavelmente será encontrado em um TO sul-americano.  

Da mesma forma, evoluções podem ser geradas em virtude de diferenças 

entre as atuais estruturas logísticas do Esqd C Pqdt e as mais modernas estruturas 

de apoio logístico existentes nas tropas de cavalaria paraquedista dos exércitos 

mais avançados, no cenário mundial (Cavalry Troop, do Exército norte-americano) e 

continental (Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista, do Exército 

argentino), com as adaptações convenientes à realidade da F Ter. 

Sendo assim, este estudo se justifica pela perspectiva de colaborar para o 

norteio do processo de confecção do manual EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE 

CAVALARIA PARAQUEDISTA. Pretende-se que o referido manual auxilie, também, 

os diversos elementos do Esqd C Pqdt na execução do apoio logístico, para que 

todas as possibilidades e aptidões inerentes à tropa de cavalaria Pqdt estejam 

plenamente disponíveis durante as Op Aet. 

 

 

2. METODOLOGIA  
 

 

Este capítulo expõe a metodologia empregada durante a pesquisa e seu 

desenvolvimento na área das ciências militares, visando a solução do problema e o 

atingimento dos objetivos deste trabalho. A análise será conduzida a partir da 

estrutura atual do Esqd C Pqdt; doutrina mais atualizada sobre a logística nos níveis 

SU e Pel, e nas Op Aet; e de experiência nos casos históricos, buscando qualificar o 

contraste em relação as IP 2-33. 

Foram abordados o objeto formal de estudo, a amostra, o delineamento da 

pesquisa, procedimentos para a revisão da literatura, procedimentos metodológicos, 

instrumentos e análise de dados. 
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2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  
 

 

No presente trabalho, analisou-se, por meio de estudo, a doutrina atual, 

nacional e estrangeira (variável independente), em relação às possíveis atualizações 

das IP 2-33, em utilização pela tropa de cavalaria Pqdt (variável dependente). 

Tendo-se como variável independente da pesquisa a doutrina atual, pode-se 

defini-la como sendo uma variável de cunho qualitativo e baseada na interpretação e 

atribuição de significados das experiências nos casos históricos e dos produtos 

doutrinários nacionais e estrangeiros vigentes.  

Foram observados os seguintes indicadores: experiência aeroterrestre norte-

americana na Operações Northern Delay (2003) e Just Cause (1989); experiência 

aeroterrestre francesa na Operação Serval (2013); Estrutura atual do Esqd C Pqdt 

(EB70-MC-10.222 e Estrutura Organizacional do Esqd C Pqdt); a logística nos níveis 

SU e Pel (EB70-MC-10.354 e EB70-CI-11.457); a logística nas Op Aet (EB70-MC-

10.217 e EB70-MC-10.XXX Bda Inf Pqdt); doutrina de cavalaria norte-americana 

(ATP 3-20.97) e a tropa aeroterrestre argentina (ROP-02-06). 

Com a intenção de compor de forma efetiva a presente pesquisa, foram 

avaliadas as experiências em Op Aet mais recentes que se tem público 

conhecimento. Com o foco na apresentação do estado da arte nas atividades 

ligadas à logística aeroterrestre, buscou-se a doutrina aeroterrestre mais recente do 

EB e a de países que se destacam no cenário internacional e regional e dispõem de 

tropa paraquedista. 

Sendo assim, evidenciou-se o modo como estes dados qualitativos podem 

impulsionar a produção doutrinária no rumo da modernização. Para isso, realizou-se 

uma pesquisa bibliográfica e doutrinária, conforme o QUADRO 1. 
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Variável 
independente 

Dimensões Indicadores Forma de 
medição 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doutrina atual 

 
Casos 

históricos 

Experiência aeroterrestre norte-
americana na Operações Northern 
Delay (2003) e Just Cause (1989) 

a) Pesquisa 
bibliográfica 

Experiência aeroterrestre francesa 
na Operação Serval (2013) 

 
 
 

Publicações 
nacionais 

Estrutura atual do Esqd C Pqdt 
(EB70-MC-10.222 e Estrutura 

Organizacional do Esqd C Pqdt) 

a) Pesquisa 
doutrinária 

A logística nos níveis SU e Pel 
(EB70-MC-10.354 e EB70-CI-

11.457) 

A logística nas Op Aet (EB70-MC-
10.217 e EB70-MC-10.XXX Bda 

Inf Pqdt) 

 
Publicações 
estrangeiras 

Doutrina de cavalaria norte-
americana (ATP 3-20.97) 

Tropa aeroterrestre argentina 
(ROP-02-06) 

QUADRO 1 – Variável “doutrina atual”. 
Fonte: o autor. 

Após a observação da variável independente e atingidas as conclusões, foi 

analisado o grau de impacto sobre a variável dependente: atualizações nas IP 2-33. 

Pode-se exemplificá-la como: as possíveis mudanças na constituição de frações; 

definição de responsabilidades logísticas; e ainda, novos conceitos, fundamentos e 

procedimentos não existentes nas IP 2-33 e importantes para o funcionamento do 

apoio logístico no Esqd C Pqdt.  

Cabe ressaltar que, em diversos momentos deste estudo, quando se tratou do 

estudo da Função de Combate Logística, as atividades logísticas foram divididas em 

Funções Logísticas, que segundo define o EB70-MC-10.238 Logística Militar 

Terrestre (2018b, p. 3-1): 

3.1.1 Função Logística é definida como a reunião, sob uma única 
designação, de um conjunto de atividades logísticas afins, correlatas ou de 
mesma natureza. Divide-se em: suprimento, manutenção, transporte, 
engenharia, recursos humanos, saúde e salvamento. 

Dentro desta ressalva, é importante salientar que a Função Logística 

engenharia não será dimensionada neste estudo, pois o mesmo manual também 

cita: “As Organizações Militares (OM) de Engenharia da F Ter, notadamente as 

especializadas em construção, dispõem de capacidades necessárias à execução 

das atividades e tarefas relativas à esta Função Logística” (p. 3-19). 
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Também não será considerado o emprego do Esqd C Pqdt em atividades e 

tarefas inerentes à Função Logística Salvamento, uma vez que: “as atividades da 

Função Logística Salvamento referentes ao material (...) são executadas por 

organizações logísticas de manutenção (...) reforçadas por meios de engenharia” 

(BRASIL, 2018b, p. 3-22). 

Sendo assim, a observação se dará nas dimensões das Funções Logísticas, 

exceto a Função Logística Engenharia e Salvamento, sendo observados os 

seguintes indicadores, em cada dimensão: estrutura de apoio logístico; 

responsabilidades logísticas, planejamento do apoio logístico e execução do apoio 

logístico, conforme o QUADRO 2.  

Variável 
dependente 

Dimensões Indicadores Forma de 
medição 

 
 
 
 

Atualizações 
nas IP 2-33 

Função Logística 
Suprimento 

Estrutura de apoio logístico 
 

 
Responsabilidades logísticas 

 
 
Planejamento do apoio logístico 

 
 

Execução do apoio logístico 

a) Pesquisa 
doutrinária 
 

b) Entrevista 
Função Logística 

Manutenção 

Função Logística 
Transporte 

Função Logística 
Recursos Humanos 

Função Logística 
Saúde 

QUADRO 2 – Variável “Atualizações nas IP 2-33”. 
Fonte: o autor. 

Torna-se importante verificar durante a pesquisa, por meio da comparação 

entre a revisão doutrinária das IP 2-33 com a variável independente, em que medida 

esta supõe propostas razoáveis quanto à variável dependente. De modo a otimizar o 

trabalho e manter o foco no problema dessa monografia, procurou-se atentar apenas 

para as possíveis mudanças que viessem a influenciar a doutrina no campo da 

Função de Combate Logística da tropa cavalaria Pqdt.  

Excetuou-se da análise detalhada, os aspectos referentes às outras Funções 

de Combate e àqueles externos à tropa de cavalaria Pqdt. Devido ao fato de a 

logística da Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt), em operações que 

não sejam aeroterrestres, se desenvolverem de forma idêntica ao preconizado no 

EB70-MC-10.216 A Logística nas Operações, esse trabalho enfatizou as 

peculiaridades da logística do Esqd C Pqdt em sua missão precípua, as Op Aet. 
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2.2 AMOSTRA  
 

 

A entrevista presente no QUADRO 2 foi realizada com o Cap Boaz, que 

serviu no 1º Esqd C Pqdt e exerceu a função de S4 por dois anos. Na função de 

Oficial de Logística, participou de forma direta no planejamento e execução do apoio 

logístico no Esqd C Pqdt, no contexto das Op Aet. 

A finalidade da entrevista foi a confirmação de induções que tiveram sua 

origem no resultado das análises dos casos históricos e da doutrina nacional.  

 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  
 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa aplicada, pois o resultado da 

pesquisa poderá acarretar um ganho doutrinário para o EB, trazido pela elaboração 

de um novo MC.  

Por utilizar a construção de questões de estudo e por visar o aprimoramento 

de ideias para nortear o processo de solução do problema, esta pesquisa é 

classificada como exploratória, com base em seu objetivo.  

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa é classificada como qualitativa, 

devido à inexistência de métodos e técnicas estatísticas. Assim, utilizou-se do 

emprego de análises dissertativas e da técnica do levantamento através da 

entrevista. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Para determinar uma forma de análise para a solução do problema, realizou-

se a revisão da literatura nos seguintes moldes: 

a) Fontes de busca 

- Caderno de instrução e manuais de fundamentos e de campanha do EB: 

EB70-MC-10.222 (2018), EB70-MC-10.216 (2019), EB70-MC-10.XXX (No prelo), 
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EB70-MC-10.238 (2018), EB70-MC-10.217 (2017), EB70-MC-10.223 (2017), EB70-

CI-11.457 (2021), EB20-MF-10.102 (2019) e EB70-MC-10.354 (2020); 

- Instruções provisórias do EB: IP2-33 (1994); 

- Artigo científico relacionado ao tema em questão: Operações 

Aerotransportadas: Evolução, aplicabilidade corrente e perspectiva futura dos 

lançamentos em massa como vetor de projeção de força (2017); 

- Relatórios e relatos de Op Aet norte-americana e francesa: Operation Just 

Cause: The Planning and Execution of Joint Operations in Panama, February 1988 – 

January 1990 (1995), On Point: The United States Army in Operation Iraqi Freedom 

(2004), France’s War in Mali. Lessons for an Expeditionary Army (2014) e PB 17-90-

2 (1990); 

- Manuais dos exércitos norte-americano e argentino: ROP-02-06 (2006) e 

ATP 3-20.97 (2016); e 

- Publicação nacional especializada na área da defesa, nos assuntos 

relacionados às Op Aet: A Operação Northern Delay e a viabilidade do assalto 

aeroterrestre (2017). 

b) Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Os descritores utilizados foram: “Operações Aeroterrestres”, “logística militar”, 

“cavalaria paraquedista”, “Operation Northern Delay”, “Operation Serval”, “Operation 

Just Cause”, “Airborne Operations”, “airborne reconnaissance” e “caballería 

paracaidista”.   

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

a) Critérios de inclusão: 

-  Manuais do EB de 1º, 2º e 3º nível, e os publicados antes da criação do C 

Dout Ex, ainda em vigor; 

- Estudos publicados em português, inglês ou espanhol; 

- Estudos que descrevem experiências mais recentes do emprego de tropa 

Pqdt em Op Aet; e 

- Publicações doutrinárias estrangeiras em vigor, de fontes oficiais de 

instituições militares. 
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b) Critérios de exclusão: 

- Manuais do EB revogados; 

- Estudos e publicações sobre tropas não Pqdt; e 

- Publicações doutrinárias de fontes não oficiais. 

Foi exposto o resultado da entrevista, de como a comparar o conhecimento 

obtido na mesma com as bases teóricas já estudadas para a solução do problema. 

 

 

2.6 INSTRUMENTOS  
 

 

Para que se possa viabilizar o estudo a contento, a técnica de coleta de 

dados, para esta pesquisa exploratória e qualitativa, foi a ficha de coleta de dados. 

Deste modo, foi possível sistematizar todos os dados obtidos da análise da leitura 

dos documentos e interpretação de bibliografias históricas reunidas sobre o tema, a 

fim de proporcionar o alicerce de informações e conhecimentos. 

Como instrumento integrador da discussão, foi utilizado um fórum do Portal de 

Doutrina do Exército, o que permitiu a colaboração dos demais militares da F Ter, 

bem como o transbordo da temática aos especialistas necessários ao debate.  

 

 

2.7 ANÁLISE DE DADOS  
 

 

Por ocasião da análise dos dados sobre as variáveis independente e 

dependente, por se tratar de elementos qualitativos, foi empregada a técnica da 

análise do conteúdo de forma indutiva. Utilizou-se a comparação, verificação da 

aplicabilidade e ajustes na variável dependente quando necessário.  

Após a análise dos dados, a apresentação dos resultados se deu pela 

apresentação do referencial teórico e pela produção dos trechos referentes ao 

capítulo previsto para o EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA 

PARAQUEDISTA. 

Finalizando o processo, no capítulo RESULTADOS E DISCUSSÃO, no 

âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), os trechos referentes ao capítulo 
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previsto para o manual observaram os preceitos contidos nos capítulos IV e V das 

Instruções Gerais para Publicações Padronizadas do Exército (EB10-IG-10.002), 1ª 

Edição, 2011. 

Na gestão da métrica para escrituração e edição do TCC, foi utilizado o 

Microsoft Word ou Libre Office Writer. Na confecção de gráficos, fotografias e 

desenhos, foram utilizados os aplicativos Corel Draw e Photoshop. Ainda, quanto à 

inserção de figuras e/ou fotografias reproduzidas por meio de scanner, foi utilizado o 

formato TIF ou BMP. 

No texto do capítulo do MC produzido, não foram repetidos os assuntos 

contidos em outras publicações doutrinárias vigentes, salvo os que foram 

considerados fundamentais para o entendimento e a interpretação do tema 

abordado. Quando necessário, admitiu-se a citação da seção, capítulo e outros 

identificadores da publicação que contém determinado assunto. 

A redação das frases constantes no apêndice fim deste trabalho foram 

elaboradas, sempre que possível, na ordem direta, desta forma, buscando a 

objetividade no assunto abordado e a fácil leitura. 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Considerando a necessidade de uma visão ampliada para confecção do 

manual EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA, a 

análise das características e peculiaridades da Função de Combate Logística nas 

Op Aet foi precedida pelo estudo das experiências de forças militares paraquedistas 

na atualidade, no Iraque (2010), Mali (2013) e Panamá (1989). 

Dando início ao estudo da dimensão de publicações nacionais, reuniu-se uma 

base de informações atualizadas sobre a cavalaria Pqdt. O EB70-MC-10.222 A 

Cavalaria nas Operações (2018) apresenta as características da tropa de cavalaria 

Pqdt. A Base Doutrinária do Esqd C Pqdt mostra a estrutura organizacional recente 

dessa OM. 

Em um próximo subcapítulo, devido à não existência de manual de 3º nível 

sobre OM Pqdt nos níveis unidade e SU, analisou-se o EB70-MC-10.354 Regimento 

de Cavalaria Mecanizado (2020), manual mais recente em vigor que discorre sobre 
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uma tropa de cavalaria nível unidade. Em razão de suas características e 

atribuições, além das tropas de cavalaria leve, a tropa mecanizada é a que mais se 

aproxima da tropa de cavalaria Pqdt.  

Além da referida publicação doutrinária, fez-se uso de informações contidas 

no EB70-CI-11.457 Pelotão de Cavalaria Mecanizado (2020), manual publicado mais 

recentemente pelo EB, que discorre sobre uma tropa de cavalaria no nível pelotão 

(Pel) e faz menções às SU subordinadas à uma brigada (Bda). 

Na sequência, buscou-se o dispositivo doutrinário vigente, e aquele na 

iminência de sua publicação, acerca do funcionamento das atividades logísticas nas 

Op Aet: EB70-MC-10.217 Operações Aeroterrestres (2017) e EB70-MC-10.XXX 

Brigada de Infantaria Paraquedista. 

Conceitos logísticos encontrados nos EB20-MF-10.102 Doutrina Militar 

Terrestre (2019), EB70-MC-10.216 A Logística nas Operações (2019) e EB70-MC-

10.238 Logística Militar Terrestre (2018) permearão o estudo da dimensão de 

publicações nacionais para a melhor compreensão sobre o tema. 

Após isso, foram abordados os regulamentos doutrinários, buscando 

exemplos em potências mundial e continental, no que tange às atividades logísticas.  

Por fim, foram abordadas as instruções logísticas regulamentadas pelas IP 2-

33, evidenciando como este documento estabelece os procedimentos para o 

funcionamento da Função de Combate Logística no Esqd C Pqdt.  

 

 

3.1 ESTUDO DOS CASOS HISTÓRICOS 
 

 

Foram estudadas as experiências norte-americanas no Iraque, em 2003 

(Operação Northern Delay) e no Panamá, em 1989 (Operação Just Cause); e a 

experiência francesa no Mali, em 2013 (Operação Serval). 

 

 

3.1.1 Operação Northern Delay 
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Na noite do dia 26 de março de 2003, a 173ª Bda Pqdt do exército dos 

Estados Unidos da América (EUA) lançou 964 paraquedistas no norte do Iraque. 

Esse foi o grande assalto aeroterrestre por lançamento de paraquedas norte-

americano mais recente, que deu início à Operação Northern Delay. A operação 

ocorreu como parte da Operação Iraqi Freedom, que consistiu na invasão do 

território iraquiano por uma coalizão militar multinacional liderada pelos EUA 

(FONTENOT; DEGEN; TOHN, 2004; NETO, 2017). 

Sem a existência de uma rota terrestre, foi decidido que toda a 173ª Bda Pqdt 

seria empregada no estabelecimento de uma Cabeça de Ponte Aérea (C Pnt Ae) 

(NETO, 2017). 

Como objetivo principal, foi selecionado um campo de pouso (aeroporto 

abandonado em Bashur) no norte do Iraque que pudesse suportar pousos seguidos 

de aeronaves Globemaster III (C-17). A base aérea de Aviano, na Itália, serviu de 

principal ponto de embarque aéreo dos EUA para a operação (FONTENOT; 

DEGEN; TOHN, 2004; NETO, 2017). 

O poder de combate da 173ª Bda Pqdt foi aumentado com a integração de 

uma força-tarefa (FT) blindada transportável em aeronaves C-17, composta por 

viaturas pesadas, apoio de fogo e elementos blindados de reconhecimento. O 

reforço de elementos blindados ampliou a mobilidade tática, proteção blindada e 

poder de fogo das tropas Pqdt em geral (FONTENOT; DEGEN; TOHN, 2004; NETO, 

2017). 

 

Figura 1 – A 173ª Bda Pqdt e a FT blindada enviadas diretamente da Europa para o Iraque. 
Fonte: On Point: The United States Army in Operation Iraqi Freedom (2007, p. 224). 

O escalão de assalto foi composto, entre outros elementos, por batalhões de 

infantaria, de apoio ao combate, elementos de reconhecimento e vigilância e 

equipes de saúde, todos integrantes da 173ª Bda Pqdt (FONTENOT; DEGEN; 

TOHN, 2004; NETO, 2017). 
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Nas jornadas seguintes ao salto, por volta de doze C-17 pousaram por dia em 

Bashur. A Força Aérea norte-americana conseguiu levar para o norte do Iraque 

outros 2.160 soldados e 380 paletes de viaturas e equipamentos em somente 96 

horas, caracterizando o emprego de vultuosos meios aéreos durante este caso 

histórico. As aeronaves C-17 norte-americanas conferiram a mobilidade estratégica 

e a continuidade da operação, principalmente devido a sua notável capacidade de 

carga (FONTENOT; DEGEN; TOHN, 2004; NETO, 2017). 

A rapidez para os lançamentos se mostrou diretamente proporcional à 

capacidade aérea da força conjunta em colocar o material ou pessoal no terreno em 

uma única passagem de aeronaves (NETO, 2017). 

A fim de minimizar os riscos, a Bda saltou com uma expressiva equipe 

médica. Nove médicos saltaram junto com o escalão de assalto e trataram dos 

soldados machucados imediatamente após a aterragem. Dentre eles, quatro 

requereram evacuação para a Itália (FONTENOT; DEGEN; TOHN, 2004; NETO, 

2017). 

Neto (2017, p. 46 e 47) relata, citando Fontenot; Degen; Tohn, 2004, as 

severas consequências logísticas da operação para os EUA:  

Aos norte-americanos os desafios foram quase insustentáveis, demandando 
um enorme esforço aéreo para manter tão vultosa força sem uma linha de 
suprimento terrestre estabilizada. Particularmente, a chegada da força de 
ação rápida blindada ocasionou um expressivo aumento das necessidades 
logísticas, requerendo cerca de 30.000 de litros de combustível por dia, 
além do incremento da demanda por munição e itens de manutenção. O 
que diminuiu a pressão na ponte aérea foi o estabelecimento de contratos 
com empresas turcas para entregar combustível no interior do território 
iraquiano, direto da fronteira terrestre entre os países. 

A respeito do fluxo logístico necessário às Op Aet, Neto (2017, p. 47 e 48) 

conclui:  

Outra dificuldade sempre presente nas operações Pqdt, e evidenciada na 
operação da 173ª Bda Pqdt, é contornar os imensos problemas para 
sustentar o fluxo logístico. A solução chave observada nas operações 
contemporâneas foi obrigatoriamente incluir um aeródromo como objetivo 
inicial, a partir do qual as forças seriam ampliadas e apoiadas em uma 
ponte aérea, até o estabelecimento de um fluxo logístico 
terrestre estável. 

Por fim, Neto (2017, p. 48) destaca a preocupação norte-americana com a 

Função Logística Saúde durante a missão: 

Outra questão à qual se dedicou especial atenção foi a das baixas 
consequentes da aterragem, para o que se tentou diminuir o problema com 
o estabelecimento de uma rede de assistência aos feridos no solo. 
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3.1.2 Operação Serval 
 

 

No ano de 2012, um movimento de libertação atacou bases militares no norte 

do Mali, o que levou à reivindicação da independência dessa região do país. A 

situação foi agravada com a ofensiva de grupos terroristas vindos do norte, fazendo 

com que o governo do Mali solicitasse uma intervenção para a França. Assim foi o 

estopim da Op Serval, que teve como objetivos a interrupção do movimento de 

forças rebeldes em direção ao sul, a proteção de civis e a recuperação da 

integridade territorial e soberania do país (ABREU, 2017). 

Neste cenário, decidiu-se por conduzir uma Op Aet com lançamento de 

paraquedistas, que decolou de uma base estabelecida em Abidjan, Costa do Marfim. 

Por esta razão, conforme Neto (2017, p. 43) relata:  

No norte do Mali, no dia 28 de janeiro de 2013, em torno de 200 
paraquedistas da Legião Estrangeira Francesa foram lançados com 
sucesso de três Transaal (C-160) e dois Hércules (C-130) para conquistar e 
manter o aeroporto de Timbuktu, a fim de permitir utilizá-lo como base de 
apoio no combate aos rebeldes jihadistas. 

Para os franceses, durante a operação no continente africano, houve a 

oportunidade do recebimento de apoio por aeronaves de demais países membros da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), mediante a integração de uma 

coalização militar para fazer frente às ameaças. Desta forma, os vultuosos meios 

aéreos necessários à execução e continuidade da Op Aet não se tornaram encargos 

somente de uma força aérea competente como poucas no mundo, em questão de 

disponibilidade de meios e poder econômico, como aconteceu na Op Northern Delay 

(NETO, 2017). 

Em sequência ao lançamento de paraquedistas em massa mais recente da 

história das Op Aet, ainda no mesmo dia, houve uma Operação de Junção entre o 2º 

Regimento de Paraquedistas da Legião Estrangeira e uma força de junção de 

Infantaria Mecanizada, dos 2º e 21º Regimentos de Infantaria de Marinha, 

provenientes do sul do Mali. Toda a operação contou com o apoio de aviões e 

helicópteros de combate, que garantiram a supremacia aérea (ABREU, 2017). 

Nesse caso histórico, o restabelecimento do contato com forças amigas em 

pouco tempo após o assalto aeroterrestre não demandou grandes esforços 

logísticos para a tropa que foi lançada. 
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Figura 2 – Slide de um briefing do Exército francês durante a Op Serval (“Operação Serval: o retorno 
da Op Aet nas profundezas”). 
Fonte: France’s War in Mali (2014, p. 11). 

Basicamente, para a tropa Pqdt na ocasião, consistiu na missão de garantir a 

segurança do aeroporto de Timbuktu para facilitar o emprego dos meios 

mecanizados e assegurar um importante ponto de apoio logístico para o avanço 

para o norte. Como objetivo tático, pretendeu-se impedir a fuga de rebeldes pelas 

rotas de saída da cidade com a chegada da infantaria mecanizada francesa 

(SHURKIN, 2014). 

Em uma visão mais ampla da manobra tática, o avanço rápido e agressivo 

durante a reconquista da região norte do Mali impôs desafios aos franceses. Suas 

capacidades logísticas foram ao máximo, mesmo com o aerotransporte fornecido 

pelos meios aliados (SHURKIN, 2014). 

As tropas francesas enviadas ao Mali, inicialmente, levaram com elas 

somente o essencial (na maioria das vezes, comida para três dias de operação e 

nove litros de água) e o subsequente foco dos esforços logísticos permaneceram em 

providenciar tais meios essenciais (comida, água, combustível e o mínimo de 

manutenção para que as viaturas funcionassem), deixando de lado certos confortos 

de ar condicionado, chuveiros, banheiros e noites mal dormidas em função do calor 

desértico, conforme avançassem para o norte e leste (SHURKIN, 2014). 

“Foi o preço a pagar por levar tantos homens tão longe, em tão pouco tempo”, 

disse o Coronel Bertrand Darras, comandante das F Ter francesas à época 

(SHURKIN, 2014, p. 37). 
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Apesar de a tropa estar muito bem equipada, viu-se a importância de 

fardamentos adequados ao ambiente operacional, pois as botas utilizadas pelos 

franceses na operação se descolavam com o calor do deserto africano (SHURKIN, 

2014). 

O exército francês adere ao conceito norte-americano de "hora de ouro", a 

ideia de que soldados feridos precisam receber cuidados críticos dentro de uma hora 

após serem feridos. No caso da Operação Serval, fontes do exército francês 

afirmaram que estavam operando sem cobertura adequada para atender ao padrão 

de atendimento da “hora de ouro”. Foi preciso fazer escolhas sobre como dividir a 

cobertura médica, de modo que uma operação em um local pudesse ter cobertura 

adequada para atender ao padrão da hora dourada, enquanto outra operação, 

ocorrendo ao mesmo tempo, em outro lugar, não tinha (SHURKIN, 2014). 

 

 

3.1.3 Operação Just Cause 
 

 

A Operação Just Cause configurou a invasão norte-americana ao território da 

República do Panamá, em dezembro de 1989, para capturar o General e ditador 

panamenho Manuel Noriega, acusado pelos EUA por tráfico de drogas. A invasão 

também foi impulsionada pelo desejo de proteção de interesse sobre o Canal do 

Panamá (COLE, 1995). 

Nesta operação, os embates ocorreram entre as Forças Armadas norte-

americano e as Forças de Defesa do Panamá comandadas por Noriega. 

Em virtude de tratado vigente entre EUA e Panamá, antes mesmo da hora da 

invasão norte-americana, os EUA já contavam com aproximadamente 13.000 

soldados em território panamenho, dispostos em bases militares (COLE, 1995). 

O aerotransporte decolou em 19 de dezembro de 1989, por grupos, em um 

total de 25 aeronaves C-130 e 50 aeronaves C-141, conduzindo pessoal, 

equipamentos, suprimentos, carros de combate Sheridans e cargas pesadas, 

provenientes dos estados norte-americanos de Washington, Georgia e Carolina do 

Sul e Carolina do Norte (COLE, 1995). 

A invasão iniciou em 20 de dezembro daquele ano, quando uma grande força 

militar foi lançada e aerotransportada para o Panamá: uma Bda composta pela 82ª 
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Divisão Aerotransportada, o 75º Regimento de Infantaria (Rangers) e o equivalente a 

cinco ou seis batalhões de forças de operações especiais (COLE, 1995). 

Os Rangers e paraquedistas tinham a missão principal de isolar a Cidade do 

Panamá enquanto as forças de assalto dentro da Cidade do Panamá cercaram e 

neutralizaram a sede das Forças panamenhas em Comandancia. Rangers e 

paraquedistas saltaram trezentos pés mais abaixo do que se praticava nos EUA. 

Com um salto realizado a mais baixa altitude e, muitas vezes em face de fogo 

terrestre, alguns dos homens se esqueceram de liberar suas mochilas pesadas. Ao 

pousarem com força, vários soldados machucaram os tornozelos (COLE, 1995). 

Poucos minutos depois de saltar no Aeroporto de Rio Hato e de Torrijos-

Tocumen, os Rangers se envolveram em algumas das lutas mais pesadas daquele 

dia, resultando em fugas, mortes e rendições inimigas. Quando os primeiros 

elementos da 82ª Divisão Aerotransportada lançaram-se de paraquedas no 

aeroporto de Torrijos-Tocumen, compuseram a FT PACIFIC junto com os Rangers 

(COLE, 1995).  

Atrasados pela tempestade de gelo na Carolina do Norte, dez aeronaves 

chegaram com o restante da Bda, 4 horas após (COLE, 1995). 

 

Figura 3 – Imagens do lançamento pesado de um Sheridan em Fort Bragg, ilustrando a técnica 
utilizada no Panamá. 
Fonte: Sheridans In Panama (1990, p. 9). 

Os capitães Kevin Hammond e Frank Sherman, em seu artigo “Sheridans In 

Panama” relatam algumas das lições aprendidas relacionadas à Função de 

Combate Logística, como integrantes de uma força expedicionária blindada 

aerotransportada. 
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Ter alguém dedicado ao serviço de apoio ao combate é um trabalho de tempo 

integral para líderes que pretendem sustentar uma força blindada que foi organizada 

por tarefa em vários setores (HAMMOND; SHERMAN, 1990). 

Apoio médico e evacuação eficazes são a chave para a manutenção da 

moral. Um programa de preparação de socorristas de combate é inestimável. Cada 

blindado deve ter um socorrista de combate treinado e um kit médico, devido à 

probabilidade de fragmentação dos Sheridans (HAMMOND; SHERMAN, 1990). 

Embora nenhum ferimento grave tenha ocorrido, médicos e socorristas 

forneceram assistência à tripulação dos carros de combate e aos civis, quando 

necessário. Depois que os médicos saltaram para a C Pnt Ae em Tocumen, eles 

tiveram que montar nas plataformas traseiras dos Sheridans. Esses soldados 

exibiram uma coragem tremenda sob fogo e prestaram cuidados imediatos para os 

feridos (HAMMOND; SHERMAN, 1990). 

Os Sheridans apresentaram poucos problemas para se mover fora da ZL 

pantanosa. Além disso, eles recuperaram vários veículos blindados leves e outros 

equipamentos que estavam atolados na ZL (HAMMOND; SHERMAN, 1990). 

 

 

3.2 DOUTRINA NACIONAL 
 

 

Segundo o EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (2019), a F Ter é 

estruturada em grandes comandos operativos e OM valor Unidade (U) e SU. Um dos 

tipos destes grandes comandos operativos é a Bda. As Bda de Infantaria são um 

grande comando operativo que reúnem, sob um único comando, as U e SU 

operativas (BRASIL, 2019d). 

“Quando se tratar de uma subunidade, recebe o nome de (...) esquadrão 

(quando da Arma de Cavalaria)”, estabelece o EB20-MF-10.102. Ainda sobre as SU, 

expõe:  

(...) são, em sua maioria, subdivididas em pelotões que, por sua vez, são 
organizados em estruturas menores que podem ser os grupos de combate, 
os grupos de exploradores, as seções, as turmas e outras (p. 4-4). 

As U e SU operativas são classificadas pela F Ter em elementos de combate, 

elementos de apoio ao combate e elementos de apoio ao combate (BRASIL, 2019d). 
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Feitas estas fundamentações, consegue-se chegar ao entendimento da 

configuração de uma Grande Unidade (GU), de acordo com o EB20-MF-10.102 

(2019): 

São organizações militares com capacidade de atuação operativa 
independente, sendo o menor escalão da F Ter constituído por elementos 
de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico (...) 

As Bda de Infantaria e de Cavalaria são classificadas, quanto ao tipo, como 
leves, médias ou pesadas (BRASIL, p. 4-6). 

Neste contexto, o EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (2019) menciona 

a Bda Inf Pqdt como uma das Bda leves do EB, que é constituída, entre outras OM 

operativas, pelo Esqd C Pqdt, único elemento de cavalaria orgânico daquela GU. Os 

Pelotões de Cavalaria Paraquedista (Pel C Pqdt) são os elementos de manobra 

orgânicos do Esqd C Pqdt. 

 

 

3.2.1 Estrutural atual do Esqd C Pqdt 
 

 

O EB70-MC-10.222 A Cavalaria nas Operações (2018a) é a publicação que 

apresenta a doutrina básica para o emprego da arma de cavalaria e a forma como 

ela se insere no contexto das operações da F Ter. O referido MC serve de base para 

a elaboração e publicação de outros manuais da arma. 

De início, as características básicas e as propriedades gerais da Cavalaria 

devem ser esclarecidas para que se entenda o que se espera do Esqd C Pqdt em 

proveito da Bda Inf Pqdt e quais são as finalidades da logística da tropa C Pqdt. As 

características básicas da arma apresentadas pelo manual são: mobilidade, potência 

de fogo, proteção blindada, ação de choque e sistema de comunicações amplo e 

flexível (BRASIL, 2018a). 

As propriedades gerais da arma que definem o emprego das OM de cavalaria 

e necessitam ser mantidos por uma logística adequada são a flexibilidade, a 

capacidade de manobra e de combate, a capacidade de durar na ação e a 

capacidade de informar-se. 

A concepção de emprego da cavalaria do EB é composta pela ideia de uma 

arma vocacionada para o combate embarcado em plataformas de combate. A 

cavalaria emprega viaturas para realizar operações de segurança e missões de 

reconhecimento, economizando forças. O reconhecimento terrestre surte maior 
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eficiência quando é executado como uma tropa como esta, que seja capaz de 

manter o contato com o inimigo, atuando com rapidez (BRASIL, 2018a). 

O Esqd C Pqdt é uma tropa apta a conquistar e manter, por tempo limitado, 
objetivos relevantes na retaguarda do inimigo. Realiza, ainda, missões de 
reconhecimento, operações de segurança e operações defensivas em 
proveito da Bda Inf Pqdt (BRASIL, 2018a, p. 2-10). 

Considerando a atual Estrutura Organizacional da OM, os integrantes do EM 

são alguns dos militares com responsabilidades logísticas e o Pelotão de Comando 

e Apoio (Pel C Ap) é a fração que representa o elemento de apoio logístico do Esqd 

C Pqdt. 

O Pel C Ap é composto pelos seguintes integrantes e frações envolvidas no 

apoio logístico: comandante (Cmt) do pelotão (também é Oficial Aprovisionador); 

subcomandante (SCmt) do pelotão; encarregado de material (Enc Mat); furriel; uma 

seção de comando (Seç Cmdo) formada por uma turma de comando, uma turma de 

pessoal (Tu Pes), uma turma de logística (Tu Log) e uma turma de comunicações 

(Tu Com); e uma seção de logística (Seç Log) formada por uma turma de 

manutenção (Tu Mnt), uma turma de aprovisionamento (Tu Aprv), uma turma de 

saúde (Tu Sau) e uma turma de suprimento (Tu Sup). Por sua vez, os integrantes do 

EM com responsabilidades logísticas são o SCmt, o Oficial de Logística (S4), o 

Oficial de Pessoal (S1), o Adjunto da 4ª Seção (Adj S4) (também SCmt do Pel C Ap) 

e o Oficial de Saúde (também Adj S1). 

 

Figura 4 – O Pel C Ap e seus elementos de apoio logístico. 
Fonte: o autor. 

Quanto às viaturas disponíveis ao Pel C Ap para a execução de suas 

atividades logísticas, essa fração conta com ambulância, viatura rádio, viaturas de 
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transporte não especializado, viatura reboque especializado cisterna de água e 

viatura reboque não especializado. 

 

 

3.2.2 A Função de Combate Logística nos níveis subunidade (SU) e pelotão 
(Pel) 
 

 

O EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre, que apresenta os fundamentos 

doutrinários para o emprego da F Ter, define a Função de Combate Logística como 

o conjunto de atividades e tarefas para prover apoios, com o objetivo de assegurar a 

liberdade de ação, a amplitude de alcance e de duração (BRASIL, 2019). 

As atividades da Função de Combate Logística podem ser divididas em apoio 

ao pessoal e apoio ao material. O apoio ao pessoal engloba as Funções Logísticas 

Recursos Humanos e Saúde e o apoio ao material compreende o Suprimento, 

Manutenção e Transporte.  

Dentro destas atividades, a logística da SU deve, sempre que possível, 

deslocar-se em direção aos Pel, desta forma, não os onerando de encargos 

logísticos. Para que seja possível prover esse apoio cerrado e contínuo aos 

elementos de manobra e possa garantir as propriedades gerais da cavalaria, a SU, 

quando se encontra em operações, desdobra seus meios logísticos (trens) em uma 

área de trens (AT). 

As responsabilidades logísticas são divididas de forma que, além do Cmt da 

SU, o EM e o Pel C Ap façam com que todas as atividades estejam coordenadas. Ao 

Cmt da SU cabe a responsabilidade geral de prover o apoio logístico a todos os 

seus subordinados e elementos recebidos em reforço. No EM, o Scmt da SU é o 

responsável por sincronizar a manobra logística com a manobra tática 

desempenhada pela fração. O S1 fica responsável pelo planejamento e 

coordenação das atividades de apoio ao pessoal e o S4 pelas atividades de apoio 

ao material. O Cmt Pel C Ap é o responsável pela execução das atividades 

planejadas pelo EM e pela coordenação das atividades de suas frações 

subordinadas, sendo coadjuvado pelo SCmt Pel C Ap e seus auxiliares (BRASIL, 

2020c). 
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A seleção do local onde a AT será desdobrada é uma atribuição do S4, e para 

esse planejamento, esse responsável deverá considerar os mesmos fatores para a 

localização da base logística constantes no EB70-MC-10.216 A Logística na 

Operação (2019): manobra, terreno, segurança e situação logística. 

Os Cmt Pel C Pqdt são os responsáveis, basicamente, pelas atividades de 

levantamento das necessidades logísticas e solicitação de apoio, manutenção 

preventiva de 1º escalão e evacuação de feridos. Possuem como assessores 

diretos, sobre logística, os Adjuntos de Pel (BRASIL, 2021). 

A Função Logística Suprimento refere-se às atividades que tratam da 

previsão e provisão de suprimento de todas as classes (Cl). A entrega de suprimento 

aos Pel acontece através de Postos de Distribuição (P Distr) das diferentes Cl de 

suprimento, sendo o P Distr Cl V, no nível SU, chamado de Posto de 

Remuniciamento (P Remn). Em consonância com o Ministério da Defesa, na F Ter, 

o Sistema de Classificação Militar agrupa os itens de suprimento em dez classes, 

conforme a sua finalidade, de acordo com o descrito no QUADRO 3: 

 
QUADRO 3 – Classes de suprimento. 
Fonte: EB70-MC-10.238 Logística Militar Terrestre (2018, p. 3-2). 

Para essa Função Logística, o EB70-MC-10.354 Regimento de Cavalaria 

Mecanizado (2020) utiliza um procedimento de pacotes logísticos, que consistem em 

quantidades de suprimento e meios pré-determinados para os elementos apoiados, 

de acordo com a sua missão, por certo período. Tal concepção se adequa 

perfeitamente à realidade do Esqd C Pqdt e suas missões. 
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As SU de cavalaria podem receber o suprimento de seu escalão superior por 

três processos de distribuição: na unidade, por processos especiais e na instalação 

de suprimento. O primeiro é o mais usual e recomendado e consiste na unidade 

apoiadora levar o suprimento até o apoiado. O último é utilizado em casos 

excepcionais e consiste no elemento apoiado buscar, com meios próprios, o 

suprimento demandado. O processo especial mais utilizado nas Op Aet é o 

suprimento por via aérea. Os processos de suprimento empregados entre a SU e os 

Pel são na unidade e na instalação de suprimento (BRASIL, 2020c). 

O EB60-MT-34.404 Manual Técnico de Aerotransporte (2015) apresenta 

conhecimentos importantes sobre o processo de suprimento por via aérea como os 

processos de desembarque, a preparação de material de emprego militar para o 

aerotransporte e a responsabilidade das unidades para o aerotransporte. 

Esta Função Logística Manutenção refere-se ao conjunto de atividades que 

visam a manter o material em condição de utilização, e quando houver avarias, 

restabelecer essa condição (BRASIL, 2018b). 

As atividades da Função Logística manutenção, que podem ser inerentes ao 

Esqd C Pqdt em Op Aet, são o levantamento das necessidades, a manutenção 

preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção corretiva (planejada ou não). 

A manutenção preventiva engloba procedimentos de pouca complexidade 

destinados a reduzir ou evitar a queda no desempenho, degradação ou avaria dos 

materiais. A manutenção preditiva compreende controles baseados em parâmetros 

técnicos para prever e executar as ações de manutenção no momento oportuno. A 

manutenção corretiva visa a reparação ou recuperação do material danificado para a 

sua reposição em condições de uso (BRASIL, 2018b). 

As ações de manutenção são estruturadas em escalões, conforme o 

QUADRO 4, baseados no grau de amplitude de trabalho e de complexidade do 

serviço a ser executado. Qualquer escalão de manutenção deve ser capaz de 

executar as tarefas de manutenção atribuídas ao escalão inferior (BRASIL, 2018b). 
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QUADRO 4 – Escalões de manutenção da F Ter. 
Fonte: EB70-MC-10.238 Logística Militar Terrestre (2018, p. 3-13). 

A manutenção realizada nos 1º e 2º escalões é executada com a máxima 

rapidez possível, por meio da substituição imediata de componentes defeituosos, se 

for o caso, e assim, reduzindo-se o tempo de indisponibilidade ao mínimo. 

Normalmente, equipamentos e armamentos reparados até o 2º escalão, inclusive, 

permanecem na OM de origem (BRASIL, 2018b). 

A Função Logística Transporte refere-se ao conjunto de atividades que visam 

ao deslocamento de recursos humanos, materiais e animais por diversos meios, a 

fim de atender a necessidades. As atividades da Função Logística transporte são: o 

planejamento, a execução das missões de transporte e o controle de movimento 

(BRASIL, 2018b).  

O apoio de saúde é estruturado em escalões, conforme o QUADRO 5, 

baseado na capacidade de tratamento e de complexidade de atendimento. Qualquer 

escalão deve ser capaz de assumir as funções atribuídas ao escalão inferior. Os 

escalões de saúde são inter-relacionados com a cadeia de evacuação, de forma que 
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o paciente é transferido em direção às instalações de saúde mais à retaguarda e 

geralmente mais capacitadas (BRASIL, 2018b). 

 
QUADRO 5 – Escalões de saúde em operações. 
Fonte: EB70-MC-10.238 Logística Militar Terrestre (2018, p. 3-38). 

A Função Logística recursos humanos representa o conjunto de atividades 

relacionadas à execução de serviços voltados à sustentação do pessoal (BRASIL, 

2018b). 

As principais tarefas da atividade de levantamento das necessidades são a 

determinação das necessidades, o controle de efetivos e a confecção dos relatórios 

de situação de pessoal. Para o controle de efetivo, o S1 da SU confecciona 

relatórios, mapas e sumários, através de uma mensagem diária, com a finalidade de 

manter o escalão superior constantemente ciente da situação dos recursos humanos 

(BRASIL, 2020c). 

O C 101-5 Estado-Maior e Ordens (2003) e o EB70-MC-10.238 Logística 

Militar Terrestre definem as tarefas de controle de efetivos e confecção de registros 

e relatórios. 
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A manutenção do moral e do bem-estar envolve as ações para proporcionar 

um ambiente saudável por meio de recursos e facilidades adequadas às ações 

cotidianas, proporcionando o conforto ao pessoal compatível com a situação. As 

tarefas dessa atividade são o repouso, a recuperação, a recreação, o suprimento 

reembolsável, o serviço postal e a assistência religiosa. Tais tarefas podem ou não 

ser conduzidas pela SU (BRASIL, 2018b).  

Para que a SU seja capaz de disponibilizar o apoio adequado aos Pel na 

quantidade, local e tempo necessários, é imprescindível a execução de um 

planejamento correto. 

O processo desse planejamento logístico deve seguir a mesma metodologia 

empregada no EB70-MC-10.211 Processo de Planejamento e Condução das 

Operações Terrestres (PPCOT) (2020), e dividida nas etapas estabelecidas no 

EB70-MC-10.216 A Logística nas Operações (2019): análise de logística, elaboração 

de planos e ordens (transmissão da manobra logística), elaboração de estimativa 

logística e acompanhamento e controle do apoio logístico. 

O EB70-MC-10.216 A Logística nas Operações (2019), que apresenta os 

principais conceitos referentes ao emprego da Logística Militar Terrestre, nas 

situações de guerra e de não guerra, guiam o planejador logístico para os diversos 

tipos de operações básicas e complementares.  

 

 

3.2.3 A Função de Combate Logística nas Op Aet 
 

 

Segundo o EB70-MC-10.223 Operações (2017), as Op Aet são um tipo de 

operação complementar, normalmente inserida no contexto das operações básicas. 

Por sua natureza, características e condições de condução, exigem TTP e meios 

específicos.  

O EB70-MC-10.217 Operações Aeroterrestres (2017), que serve de base para 

a elaboração de outras publicações sobre os diversos escalões de tropas 

aeroterrestres, expõe importantes considerações que terão relação com o tema 

logística nas Op Aet. De início, cita as condições essenciais e desejáveis para a 

condução de uma Op Aet, que podem limitá-la, ou mesmo impedi-la. 
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Para o cumprimento de suas missões aeroterrestres, a Bda Inf Pqdt pode ser 

empregada por completo ou mediante o desdobramento de até três FT nível 

Unidade (U) Pqdt simultaneamente, ou mesmo em FT nível SU Pqdt, com a qual 

cada uma conta com elementos de combate, apoio ao combate e apoio logístico 

(BRASIL, 2017b). 

Através do QUADRO 6, pode-se observar, de acordo com cada tipo de Op 

Aet, as ações táticas iniciais, forma de execução das ações, quais são os objetivos, 

duração, escalão executante e ações táticas subsequentes. 

  

QUADRO 6 – Tipos de operações aeroterrestres. 
Fonte: EB70-MC-10.217 Operações Aeroterrestres (2017, p. 2-5). 

As Op Aet são divididas em fases de preparação, movimento aéreo, ações 

táticas iniciais e ações táticas subsequentes. A fase de preparação inclui as ações 

realizadas entre o recebimento de uma ordem ou diretriz, até a decolagem para o 

cumprimento da missão. Nesse período é realizado o planejamento logístico, a 

concentração e distribuição de pessoal, equipamento e suprimento, e no final desta 

fase, é realizado o aprestamento, distribuição de material aeroterrestre à tropa e o 

carregamento de aeronaves (BRASIL, 2017a). 

Dentro dessa fase, antes da concentração, a prioridade é dada às atividades 

ligadas à manutenção e à saúde, com o objetivo de aumentar a disponibilidade de 

meios. Durante a concentração, prevalecem as atividades de transporte e, durante o 

aprestamento, as de suprimento, manutenção e de preparação do material previsto 

para desembarcar na C Pnt Ae (BRASIL, 2017a). 

As ações táticas iniciais que a Função de Combate Logística deverá 

acompanhar variam de acordo com o tipo de Op Aet. Pode ser a conquista e 
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consolidação de uma C Pnt Ae, no caso de um assalto aeroterrestre, ou uma ação 

específica que não envolva manutenção do terreno, no caso de uma incursão 

aeroterrestre (BRASIL, 2017a). 

Na hipótese de uma incursão aeroterrestre, por sua limitação no tempo e 

espaço, o apoio logístico fica restrito ao que possa ser conduzido nas mochilas ou 

lançado. Os meios logísticos devem ser mínimos para a evacuação de feridos, 

evacuação de material leve danificado, explosivos para destruição de material que 

não possa ser evacuado, e apoio ao retraimento (BRASIL, no prelo). 

As ações táticas subsequentes também variam de acordo com o tipo de Op 

Aet. Em situação de uma incursão aeroterrestre, o desfecho será um retraimento ou 

uma retirada. Caso a situação leve a um assalto aeroterrestre, as ações serão a 

organização de uma defesa de área, ações ofensivas partindo da C Pnt Ae, junção 

com outras forças, substituição (normalmente, pela força de junção) da tropa 

paraquedista, retraimento e retirada (BRASIL, 2017a). 

Para a fase de movimento aéreo, a tropa paraquedista pode ser dividida em 

até três escalões, de acordo com o grau de segurança exigido em cada momento da 

Op Aet: precursor, de assalto e de acompanhamento. A composição de cada 

escalão e o momento em que são inseridos no TO dependem do estudo de situação 

baseado nos fatores da decisão (BRASIL, 2017a). 

O escalão de assalto terá a tarefa executar as ações táticas iniciais, 

garantindo as condições para a chega do escalão seguinte. Esse escalão é 

composto por elementos de manobra, de apoio ao combate, de apoio logístico e 

poderá ser composto por elementos de reconhecimento do escalão de 

acompanhamento (BRASIL, 2017a). 

O escalão de acompanhamento levará meios que ampliarão o poder de 

combate da tropa aeroterrestre, capacitando-a a executar as ações subsequentes. 

Comumente, inclui elementos mais pesados de apoio logístico e demais elementos. 

Para as incursões aeroterrestres, não é planejado o escalão de acompanhamento 

(BRASIL, 2017a). 

Durante as Op Aet, há também o escalão recuado (Esc R), que desempenha 

caráter administrativo e logístico. É composto pela parte da tropa aeroterrestre cuja 

presença não seja necessária na C Pnt Ae. É integrado por elementos de recursos 

humanos, saúde, manutenção e suprimento (BRASIL, 2017a). 
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A Bda Inf Pqdt enquadra duas U logísticas orgânicas: o Batalhão Logístico 

Paraquedista (B Log Pqdt) e Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e 

Suprimento pelo Ar (B DoMPSA).  

O B Log Pqdt presta o apoio e gestão logística às U e SU da Bda Inf Pqdt, 

realizando a manutenção de material bélico, o ressuprimento aéreo de qualquer 

classe de carga até 500 lb, a evacuação médica terrestre e a destinação de material 

salvado e captura, além de apoiar as OM Pqdt em todas as Funções Logísticas 

(BRASIL, no prelo). 

O B DoMPSA, por sua vez, é encarregado da inspeção, dobragem, 

armazenagem, manutenção e distribuição do material aeroterrestre para o 

lançamento de pessoal e material (Classe II – paraquedas, fardos e pacotes), bem 

como da preparação das cargas médias e pesadas para o lançamento aéreo. O 

batalhão também realiza o apoio logístico de suprimento aéreo lançado de 

paraquedas (processo especial de suprimento por via aérea), com cargas acima de 

500 lb, bem como é o responsável pela gestão do material aeroterrestre (BRASIL, 

no prelo). 

A Bda Inf Pqdt conta com um Destacamento de Saúde Paraquedista (Dst Sau 

Pqdt) orgânico, que atua na Função Logística Saúde. O Dst proporciona o apoio de 

saúde em campanha às U Pqdt, podendo executar suas atribuições mediante o 

emprego por equipes de saúde. Essa OM é capaz de realizar assistência médica 

adequada e oportuna, que inclui triagem, estabilização de pacientes, evacuação e 

resgate, diagnóstico, tratamento, hospitalização em campanha e medicina 

preventiva (BRASIL, no prelo). 

O desdobramento logístico, em uma Op Aet, compreende o estabelecimento 

de instalações reduzidas na C Pnt Ae, com um Dst Log e áreas de apoio no Esc R, 

conforme o escalão: 

a) no escalão Bda – o B Log instala e opera um destacamento logístico (Dst 
Log) na C Pnt Ae, enquanto a maior parte do B Log permanece inicialmente 
junto ao Esc R, operando a base logística de brigada (BLB); 

b) no escalão batalhão – parte dos meios logísticos da companhia de 
comando e apoio (Cia C Ap), devidamente reforçada por frações do B Log 
(seção leve de manutenção, elementos de saúde etc.) instala e opera um 
destacamento. Os demais permanecem no Esc R, operando uma área de 
trens de unidade (ATU) recuada; e  

c) no escalão SU – a área de trens é desdobrada no terreno, enquanto os 
meios logísticos do Esc R, normalmente, permanecem sob controle do 
escalão superior (BRASIL, 2017a, p. 6-3). 
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Quanto à Função Logística Suprimento, o suprimento inicial destina-se a 

completar a dotação das frações e a compor o estoque dos elementos de apoio 

logístico orgânicos do escalão considerado, para o início da operação (BRASIL, 

2017a). 

O suprimento de acompanhamento compreende aquele enviado para 

consumo durante as ações táticas subsequentes, até o estabelecimento dos 

procedimentos normais de suprimento. Após as instalações logísticas do Dst Log 

serem desdobradas no interior da C Pnt Ae, se inicia o fluxo logístico do suprimento 

para o recompletamento da dotação orgânica das U (BRASIL, no prelo). 

Em uma Op Aet, as tarefas logísticas relacionadas à manutenção preventiva 

serão empregadas primordialmente durante a fase de preparação. Todas as 

atividades de manutenção devem ser finalizadas antes da concentração. Ao longo 

da execução das ações táticas, a prioridade será a troca direta de peças, conjuntos 

e a manutenção corretiva dos sistemas de armas e de comunicações. Nas ações 

iniciais, a manutenção é executada pelo pessoal de material bélico orgânico das U e 

SU, complementada, em 2º escalão, por seções leves de manutenção do B Log 

Pqdt, as quais integram o escalão de assalto ou acompanhamento (BRASIL, 2017a). 

O adequado planejamento de um recompletamento de pessoal é feito com 

base na estimativa de perdas, por quantidade e qualificação. Tal estimativa, nas Op 

Aet, deve considerar as perdas de pessoal no movimento aéreo, ações iniciais e 

ações subsequentes (BRASIL, 2017a). 

O B Log Pqdt tem a missão de prestar assistência médica de urgência, 

instalar o PAA na BLB e o módulo de saúde no Dst Log, preferencialmente no 

interior da C Pnt Ae. Além disso, também é responsável pelo ressuprimento de 

material de saúde e a manutenção de 1° escalão do seu próprio material (BRASIL, 

no prelo). 

Os militares integrantes das tropas paraquedistas devem possuir qualificação 

em higiene militar e primeiros socorros mais aprimorada, pois muitas vezes operam 

sem a assistência imediata de um especialista (BRASIL, 2017a). 

A evacuação, nas Op Aet, visa a remoção dos feridos do 1° escalão de saúde 

para o 2º escalão. Paralelamente, as U realizam a evacuação dos militares na linha 

de contato com o inimigo (BRASIL, no prelo). 
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3.3 DOUTRINA ESTRANGEIRA 
 

 

3.3.1 Cavalry Troop 
 

 

O FM 3-99 Airborne and Air Assault Operations (2015) é uma publicação 

doutrinária do exército norte-americano que estabelece a base doutrinária para a 

condução da Op Aet por esse país.  

Segundo o referido documento, as Bda de infantaria aeroterrestres norte-

americanas possuem um Cavalry Squadron, o que corresponde a um Regimento de 

Cavalaria do EB. Esse Esquadrão possui como elementos de manobra os Cavalry 

Troops, equivalentes aos Esqd brasileiros. 

Portanto, analisou-se a ATP 3-20.97 Cavalry Troop (2016), que fornece uma 

atualização de técnicas e procedimentos dessa tropa. 

Na ATP 3-20.97, a logística é dividida em Funções Logísticas semelhantes ao 

que se observa na doutrina nacional. O mesmo ocorre com as classes de 

suprimento, que são classificadas de igual modo. 

As responsabilidades logísticas, nessa tropa, recaem sobre o comandante do 

esquadrão, o Oficial de Execução, Primeiro Sargento, Sargento de Suprimento e o 

Sargento de Pelotão. Os três últimos correspondem, respectivamente, ao Enc Mat, 

furriel e Adjunto de Pelotão. Ao comandante cabe a responsabilidade geral sobre o 

atendimento das necessidades logísticas de seus subordinados, por sua vez, ao 

Oficial de Execução, o planejamento da logística. 

A atualização doutrinária preocupa-se em destacar as peculiaridades do apoio 

logístico para os diferentes tipos de operações, sejam de segurança ou 

reconhecimento, a fim de orientar o planejamento do oficial responsável. As 

peculiaridades abordam quais classes de suprimento devem ser priorizadas, 

probabilidade de baixas e cuidados a serem tomados durante as ações de apoio 

para privilegiar a segurança.  

Um conceito semelhante ao de módulo de apoio é aplicado ao se comentar 

sobre a situação de passagem ou recebimento de tropa em reforço. Ao se receber 

uma tropa em reforço, o comandante deve receber os meios de apoio logístico 

adequados para atender as necessidades dessa fração, principalmente no que cabe 
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às classes III, V e IX, junto com apoio médico. De maneira análoga, se o Cavalry 

Troop destaca seu elemento de combate em reforço a outro, deve ser seguido de 

um nível de apoio apropriado para a sua manutenção no combate (USA, 2016). 

É dada a importância sobre a existência de uma rede administrativa e 

logística de informações, através da qual seja possível o rastreamento das 

atividades logísticas em tempo real, incluindo a localização dos pacotes logísticos. 

Esse serviço proporciona a perfeita consciência situacional ao comandante da tropa 

sobre a situação logística do seu subordinado. 

Os trens consistem nos meios capazes de fornecer o apoio logístico. Podem 

estar localizados juntos ao posto de comando ou separado, a comando do Primeiro 

Sargento. Sobre a distância de segurança para a localização dos trens, a ATP 3-

20.97 Cavalry Troop (2016) descreve o seguinte:  

Normalmente, os trens do esquadrão localizam-se a pelo menos 
2.000 metros de distância das operações de combate do esquadrão. Os 
trens estão fora do alcance de fogo direto do inimigo se pelo menos uma 
elevação do terreno o separada do inimigo (USA, 2016, p. 7-7). 

Novamente, semelhante ao que estabelece na doutrina nacional, os trens 

podem se desdobrar junto com os trens do escalão superior, o que diminui as 

dificuldades de ressuprimento do menor escalão. Como exemplo, têm-se a situação 

em que os trens podem se usufruir de apoio de equipes de manutenção do escalão 

superior para as atividades dessa Função Logística, já que estas possuem maiores 

capacidades de recuperação de material. 

A ATP 3-20.97 orienta sobre medidas de comboios logísticos contra 

emboscadas. A efetividade dessas medidas são diretamente proporcionais ao 

estado de treinamento da tropa e à liderança dos comandantes. A partir de então, a 

ATP 3-20.97 enuncia medidas para evitar ou reduzir os danos de uma emboscada 

inimiga, por exemplo, a manutenção de uma distância compatível entre os veículos, 

o cuidadoso planejamento da rota de comboio e a não repetição de horários e 

caminhos (USA, 2016). 

 

 

3.3.2 Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista (Esc Expl) 
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O Esc Expl é uma SU independente, integrante da Bda Pqdt do Exército 

Argentino. O Esc Expl é o elemento básico com o qual o seu escalão superior conta 

para a execução de reconhecimento, por isso, buscou-se o estudo dessa tropa, no 

assunto apoio logístico, para atingir o objetivo do trabalho. 

O ROP-02-06 Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista é um 

regulamento doutrinária que estabelece os fundamentos para a organização, 

instrução e condução do Esc Expl (ARGENTINA, 2006). 

Quanto às responsabilidades logísticas, compondo a Equipe de Chefia, além 

do Chefe do Esquadrão, existem as funções de Oficial Executivo, Encarregado da 

Subunidade, Oficial de Pessoal, Oficial de Materiais, Oficial de Comunicações, 

motoristas e radio operadores, todos com responsabilidades semelhantes às 

funções encontradas no Esqd C Pqdt (ARGENTINA, 2006). 

Há uma Seção de Comando e Serviços, que corresponde ao Pel C Ap. Para 

as atividades logísticas, esses elementos estão organizados em: Pelotão de 

Comando, Grupo de Estado Maior, Grupo de Comunicações, Grupo de Arsenais, 

Grupo de Intendência e Grupo de Saúde (ARGENTINA, 2006). 

A finalidade e os princípios do apoio logístico, nesse exército, são 

semelhantes ao que é preconizado pelo EB. O referido apoio é dividido em apoio de 

pessoal e de material. 

O apoio de pessoal é subdividido em funções: manutenção dos efetivos; 

recompletamentos; manutenção da moral; disciplina, lei e ordem; prisioneiros de 

guerra; registro obituário; segurança contra acidentes; administração de pessoal; e 

conservação e recuperação da saúde. 

Algumas das medidas adotadas para obter e manter uma moral elevada são: 

instrução (gera confiança), distribuição adequada de tarefas, instalações de 

descanso e recreação, atividades religiosas, serviço postal, torneios e competições 

(limitados em operações), valorização de ações pessoais, programa adequado de 

licenças e recebimento de remuneração. 

Mediante a leitura do regulamento, no apoio de pessoal, nota-se a 

importância de manter o escalão superior informado sobre as necessidades 

logísticas. Observa-se também a existência de um sistema de evacuação 

semelhante ao do Esqd C Pqdt, com posto de concentração de feridos, posto de 

socorro e posto de recolhimento de mortos. 
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O apoio de material é subdividido nas funções abastecimento e manutenção. 

O apoio de manutenção é executado até o 2º escalão. 

A publicação doutrinária determina que o Esc Expl deverá estar em condições 

de participar de operações de até 72 horas de duração, em proveito de sua Bda 

Pqdt, sendo 48 horas de autonomia proporcionada por seus próprios meios. As 24 

horas restantes serão cobertas pelos meios do escalão superior (ARGENTINA, 

2006). 

Sobre as peculiaridades das Op Aet, o regulamento cita a restrição de 

transporte de suprimentos devido aos meios aéreos até o momento da junção. Para 

isso, o suprimento é escalonado dentro dos escalões de assalto e de consolidação 

(por meio de cargas aéreas pesadas e/ou aerotransporte), por classes de 

suprimento. A quantidade de suprimentos é definida em dias de operações. Por 

indução, fez-se analogia aos escalões de assalto e escalão de acompanhamento 

nas Op Aet brasileiras. 

Os processos de distribuição de suprimento empregados são: por lugar de 

distribuição (definido pelo escalão superior), distribuição na unidade e o sistema 

misto (em uma zona intermediária). 

Quanto ao desdobramento dos trens logísticos, os elementos logísticos são 

organizados em trens de combate e trens de campanha, análogos, respectivamente, 

aos trens de combate e trens de estacionamento da doutrina nacional. Os trens, 

conforme expõe o regulamento, podem estar separados ou concentrados, de 

maneira que os trens de combate reúnam pessoal e meios necessários ao apoio 

logístico imediato, com maior mobilidade (ARGENTINA, 2006). 

Por ocasião do transporte até a C Pnt Ae, os trens de combate irão dividir 

seus meios nos escalões de assalto e consolidação, de acordo com a situação. A 

localização é definida pelo S4 e determinada próximo ao posto de comando 

(ARGENTINA, 2006). 

Os trens de campanha permanecerão no escalão de retaguarda, na zona de 

embarque e se integrará aos trens da Bda. Feita a junção, se reunirá com os demais 

meios logísticos do Esc Expl (ARGENTINA, 2006). 

Quando uma parte do Esc Expl for passada em reforço, normalmente o fará 

com uma parte proporcional de seus meios logísticos. De forma similar, tal ação 

acontecerá com elementos recebidos em reforço, os quais enviará os meios 

logísticos julgados necessários (ARGENTINA, 2006). 
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O regulamento não estabelece detalhes sobre a execução dos apoios, 

funções e desdobramento logísticos, mas sim transmite a importância, a forma geral 

pela qual o esquadrão as atingirá ou poderá executar e as atribuições ao 

comandante do esquadrão, S1 e S4. Não são mencionados detalhes sobre o 

desdobramento dos trens em áreas. 

 

 

3.4 A LOGÍSTICA DO ESQD C PQDT À LUZ DAS IP 2-33 
 

 

Ao longo desta seção da pesquisa, todas as sentenças expostas estão 

baseadas no que estabelece o capítulo 11 das IP 2-33. Primeiramente, serão 

apresentadas considerações gerais, responsabilidades e estruturas logísticas, e a 

diante, a análise do apoio logístico seguirá a divisão em Funções Logísticas.  

As IP 2-33 definem apoio logístico como o conjunto de procedimentos dentro 

das atividades de pessoal, suprimento, saúde, manutenção e transporte necessários 

às tropas orgânicas e em reforço, e se limitam no Esqd C Pqdt a essas clássicas 

atividades. No âmbito do Esqd C Pqdt, esse apoio é executado, basicamente, pelos 

elementos do Pelotão de Comando e Serviço (Pel C Sv) e o Esqd C Pqdt, 

normalmente, participa de uma Op Aet com apenas os suprimentos e equipamentos 

que seus meios podem conduzir (BRASIL, 1994). 

Durante a leitura do dispositivo doutrinário, observa-se a orientação de 

consulta, para maiores esclarecimentos, à manuais de campanha já revogados pelo 

EB como o C100-10 Logística Militar Terrestre, C 57-1 Operações Aeroterrestres e 

IP 101-5 Estado Maior e Ordens (BRASIL, 1994). 

Quanto às responsabilidades logísticas, além do comandante, S1 e S4 do 

Esqd C Pqdt, comandantes dos Pel C Pqdt e seus sargentos adjuntos, os seguintes 

elementos possuem encargos: 

(1) Cmt Pel C Sv (geralmente, também Adj S4 e Of Mnt do esquadrão); 

(2) Oficial de saúde; (...) 

(3) Encarregado do material; 

(4) Oficial de comunicações. (...) (BRASIL, 1994, p. 11-2). 

Quanto ao desdobramento logístico, os trens do Esqd C Pqdt devem ser 

localizados no interior da C Pnt Ae, dentro ou fora da área de apoio logístico do B 
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Log Pqdt. A localização dos trens considera os fatores manobra, terreno, segurança 

e situação logística (BRASIL, 1994). 

O comandante dos trens do Esqd C Pqdt, normalmente, é o comandante do 

Pel C Sv, cabendo-lhe a determinação da localização de cada instalação, a 

responsabilidade pelo funcionamento, o deslocamento e a segurança, e seu 

substituto é o Enc Mat (BRASIL, 1994). 

 

 

3.4.1 Pessoal  
 

 

As atividades de pessoal englobam as seguintes tarefas: controle de efetivos; 

recompletamento; repouso, recuperação e recreação; sepultamento; suprimento 

reembolsável; serviço postal; banho e lavanderia e mão de obra (BRASIL, 1994). 

Após a chegada dos diversos escalões na região de operações, o Esqd C 

Pqdt envia documentos relativos aos efetivos para o escalão superior. Os manifestos 

de voo servem de base para a elaboração de tais documentos. Os documentos mais 

comuns a serem elaborados pela seção de pessoal são: sumário diário de pessoal, 

relatório periódico de pessoal, relatório sobre disciplina, mapa da força, relatório de 

perdas e manifesto de voo e lançamento (BRASIL,1994). 

 

 

3.4.2 Suprimento 
 

 

O suprimento é dividido em fases de assalto, de acompanhamento e normal. 

O suprimento de assalto é aquele introduzido na C Pnt Ae pelo Esqd C Pqdt no 

momento de sua chegada. São distribuídos antes do aprestamento. Elementos da 

tropa C Pqdt nos escalões de precursor, de assalto e acompanhamento transportam 

suprimento de assalto, que incluem as dotações prescritas e os suprimentos 

adicionais (BRASIL, 1994). 

As dotações prescritas são estabelecidas pelo comandante da Bda Inf Pqdt e 

variam conforme cada operação. A quantidade desejada deve ser suficiente para 

sustentar as operações durante três dias (BRASIL, 1994). 
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Os suprimentos adicionais, introduzidos na C Pnt Ae, com o B Log Pqdt, são 

a reserva da Bda das classes II, III, IV, VIII e IX. O suprimento de acompanhamento 

são os enviados após o desembarque de assalto, para suprir o Esqd C Pqdt até que 

o estabelecimento dos procedimentos normais de suprimento.  

O pedido de rações para o Esqd C Pqdt é preparado na Turma de 

Aprovisionamento do Grupo de Serviços (Pel C Sv). Baseia-se no efetivo existente. 

O pedido de rações é remetido ao escalão superior através de uma mensagem 

radiográfica conhecida como ‘’telegrama diário’’ assinado pelo S4. Dele constam, os 

tipos e quantidades de rações desejadas, para o consumo imediato do efetivo 

existente (BRASIL, 1994). 

O posto de distribuição de material bélico (P Distr MB) é instalado e operado 

pelo B Log Pqdt e está preparado para suprir todos os artigos das classes de 

material bélico, com peças e conjunto de reparação de armamento, engenharia e 

comunicações (BRASIL, 1994). 

As viaturas são embarcadas nas aeronaves com os depósitos de combustível 

até o nível de segurança e com combustível adicional em camburões. Os 

lubrificantes adicionais da dotação são conduzidos nas viaturas. Inicialmente, os 

suprimentos de combustíveis e lubrificantes são enviados em pequenos recipientes 

(BRASIL, 1994). 

O “relatório diário de situação” do Esqd C Pqdt enviado ao B Log Pqdt tem 

efeito de pedido. Esse relatório é elaborado pelo S4 e conta com estimativa para as 

24 horas seguintes (BRASIL, 1994). 

O Esqd C Pqdt se supre no posto de distribuição classe III (P Distr Cl III) da 

área de apoio logístico da Bda (BRASIL, 1994). 

O Esqd pede a munição necessária para recompletar sua dotação orgânica, 

expressa em tiros por arma. A munição é distribuída aos Pel C Pqdt através do 

posto de remuniciamento do Esqd, instalado e operado pela Tu Sup do Grupo de 

Serviço (Gp Sv)/Pel C Sv (BRASIL, 1994). 

Sempre que possível, os pedidos de suprimento classe IX devem ser 

substituídos pela troca do material danificado por peças ou conjuntos em condições 

de uso. A Tu Mnt utiliza peças do seu estoque e faz pedidos ao elemento leve de 

manutenção da Companhia de Material Bélico (Cia MB)/B Log Pqdt, desdobrado na 

AT do Esqd. Para atender às necessidades mínimas do Esqd, a Tu Mnt do Pel C Sv 
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mantém um estoque de peças e conjuntos de reparação, que é a reserva orgânica 

dessa classe (BRASIL, 1994). 

O Esqd se abastece de água no posto de suprimento de água operado pela 

Companhia de Engenharia Paraquedista da Bda Inf Pqdt. A distribuição de água nos 

Pel C Pqdt é feita da mesma maneira que o previsto com as rações, contudo, os Pel 

C Pqdt podem ressuprir-se de água a qualquer momento, desde que disponível, na 

cisterna ou camburões do Esqd (BRASIL, 1994). 

Antes que instalações de aterragem fiquem disponíveis, os suprimentos são 

remetidos por meio de paraquedas, queda livre ou lançamento rasante (BRASIL, 

1994). 

 

 

3.4.3 Saúde 
 

 

O Esqd não tem encargos de hospitalização. Cabe ao oficial médico e Tu Sau 

do Gp Sv (Pel C Sv) realizar o tratamento médico de emergência, a evacuação de 

feridos, doentes e acidentados. O médico do Esqd é o oficial de saúde e é o 

responsável, perante o comandante do Esqd, pela execução do apoio no âmbito do 

Esqd C Pqdt. A Tu Sau instala e opera, na AT, o PS do Esqd. Os Pel C Pqdt 

estabelecem pontos de refúgio, instalações sumárias em locais abrigados para 

destino de homens feridos (BRASIL, 1994).   

Quando um homem é ferido, em um Pel C Pqdt, os primeiros socorros são 

prestados por um companheiro e então deve se locomover ou ser conduzido ao 

ponto de refúgio. No ponto de refúgio, o ferido é preparado para a evacuação, se for 

o caso. A evacuação para o PS, então, é feita em viatura do próprio pelotão ou em 

ambulância da Tu Sal (BRASIL, 1994). 

A primeira instalação onde existe atendimento médico é o PS, onde os 

pacientes são separados de acordo com o tipo e a gravidade dos casos. Os feridos 

que não puderem retornar ao combate, em curto prazo, são preparados para a 

evacuação que será feita pelo Pelotão de Ambulâncias da companhia de saúde do B 

Log Pqdt (BRASIL, 1994). 
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3.4.4 Manutenção de campanha 
 

 

A Tu Mnt do Pel C Sv proporciona apoio de manutenção de 

motomecanização aos pelotões, incumbindo-lhe, também, a execução da 

manutenção de 2º escalão. A turma desdobra-se na AT do Esqd, podendo reforçar 

os elementos de manobra (BRASIL, 1994). 

O Esqd conta, também, com o apoio da Cia MB do B Log Pqdt, que desdobra 

uma Seção Leve de Manutenção do Pel Leve de Manutenção na AT do Esqd, 

prestando apoio direto à U. A Tu Mnt do Esqd e a Seção Leve de Manutenção 

podem realizar a manutenção de viaturas na AT ou no local da pane (BRASIL, 

1994). 

Caso não seja possível a recuperação da viatura, será solicitado auxílio do 

escalão superior. Além dessa providência, a Tu Mnt evacua a viatura, no mínimo, 

até Eixo de Suprimento e Evacuação (E Sup Ev) do Esqd e a Seção Leve de 

Manutenção evacua a viatura, no mínimo, para a estrada principal de suprimento 

(EPS) da Bda (BRASIL, 1994). 

A manutenção do material de comunicações em segundo escalão é 

executada por elementos especializados da Tu Mnt. Necessidades além do segundo 

escalão acarretarão na evacuação para o Pel Mnt Sup Mat Com e Elt da Cia MB do 

B Log Pqdt (BRASIL, 1994). 

A turma de saúde executa manutenção do material de saúde apenas em 

primeiro escalão. Necessidades além do primeiro escalão acarretarão a evacuação 

para a companhia de saúde do B Log através dos canais de saúde (BRASIL, 1994). 

 

 

3.4.5 Coleta e evacuação de material salvado e capturado 
 

 

A cadeia de evacuação de material salvado e capturado deve ser associada à 

de manutenção. O material deve ser aproveitado a partir dos menores escalões. Os 

pelotões e o Esqd evacuam o material salvado e capturado para o P Col Slv o 

escalão superior, solicitando apoio a este quando necessário (BRASIL, 1994). 
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3.4.6 Transporte 
 

 

As IP 2-33 as atividades de transporte do Esqd C Pqdt resumem-se ao 

transporte de suprimento e ao controle da coluna de marcha do Esqd, quando 

necessário (BRASIL, 1994). 

O assunto aerotransporte não é abordado neste capítulo das instruções, 

sendo melhor detalhado nos capítulos 12 e 13, referentes, respectivamente, às 

técnicas aeroterrestres e ao Esqd C Pqdt nas Op Aet. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÂO 
 

 

Nesta fase do trabalho, buscou-se realizar a interação entre dados colhidos 

por meio das pesquisas doutrinária e bibliográfica da doutrina atual (variável 

independente) e da entrevista a respeito das atualizações das IP 2-33 (variável 

independente), a fim de encontrar soluções para as questões de estudo.  

 

 

4.1 QUAIS CASOS HISTÓRICOS PODEM SER UTILIZADOS PARA ANALISAR A 
FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA NO ESQD C PQDT? 
 

 

Com base na análise dos casos históricos, os seguintes aspectos logísticos, 

no contexto das Op Aet, puderam ser observados: 

- A manutenção de um campo de pouso na C Pnt Ae é essencial para a 

continuidade do apoio logístico em Op Aet, para que possa suportar a chegada de 

aeronaves para o suprimento por via aérea, até que fosse estabelecido um fluxo 

logístico terrestre (Operações Northern Delay e Serval). 

- A supremacia aérea é uma condicionante para a realização da Op Aet e do 

prosseguimento das atividades de suprimento por via aérea (Operação Serval). 

- Os meios blindados, como os do Esqd C Pqdt, ampliam a mobilidade, 

proteção blindada e potência de fogo da tropa Pqdt. Em contrapartida, aumentam as 
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demandas logísticas, principalmente de suprimento de combustível e munição, e das 

atividades de manutenção (Operação Northern Delay). 

- O escalão de assalto foi composto, entre outros elementos, por elementos 

de reconhecimento, como os do Esqd C Pqdt, e de apoio de saúde. A presença de 

médicos no escalão de assalto foi importante para o tratamento de soldados feridos 

em decorrência da aterragem, inclusive com a necessidade de evacuação. A 

cobertura de apoio de saúde adequado pode aumentar a chance de sobrevivência 

dos feridos (Operação Northern Delay, Serval e Just Cause). 

- A magnitude de uma Op Aet está diretamente relacionada à quantidade e 

qualidade (capacidade de carga) dos meios aéreos para garantir a sustentação 

logística das forças no terreno hostil (Operação Northern Delay, Serval e Just 

Cause). 

- A dosagem inicial imprescindível para o início das operações foi de três dias 

de suprimento, com foco nos meios de manutenção e suprimentos Cl I e III) 

(Operação Serval). 

- Os confortos provenientes das atividades relacionadas à Função Logística 

Recursos Humanos devem ser disponibilizados sempre que possível e afetam a 

moral da tropa (Operação Serval). 

- Os fardamentos (suprimento Cl II) devem ser adequados ao ambiente 

operacional (Operação Serval). 

- Procedimentos relativos às mortes e rendições inimigas devem ser uma 

preocupação das tropas paraquedistas (Operação Just Cause). 

- As condições meteorológicas são fatores importantes a serem considerados 

no planejamento do emprego de meios aéreos (Operação Just Cause). 

- Meios e frações específicas integralmente preocupadas com o apoio aos 

serviços são essenciais, principalmente quando da utilização de meios blindados e 

em ações descentralizadas (Operação Just Cause). 

- A experiência em combate constatou a proporção ideal de um socorrista 

com treinamento adequado por viatura blindada (Operação Just Cause). 

- Veículos e equipamentos podem ficar atolados em ZL pantanosas e 

necessitarem de meios para a sua movimentação (podem ser elementos de 

manutenção previamente posicionados) (Operação Just Cause).  

Os aspectos elencados estão de acordo com as citações encontradas na 

doutrina nacional vigente, com exceção de considerações sobre a adaptabilidade do 
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fardamento em relação ao ambiente operacional. As consequências advindas da 

não adaptação do fardamento de combate ao ambiente, como a necessidade de 

ressuprimento de material da classe II pode ser abordado em um novo MC. 

De acordo com a atual Estrutura Organizacional do Esqd C Pqdt, que conta 

com apenas uma turma de saúde e um médico, e mediante o estudo dos casos 

históricos, inferiu-se que o Esqd C Pqdt não possui elementos de apoio de saúde 

suficientes para a cobertura adequada, em tempo oportuno, sem o apoio do escalão 

superior. Em complemento a este raciocínio, e em acordo com os dados coletados, 

também é possível inferir que os paraquedistas devem possuir maior preparação na 

questão de primeiros socorros em combate. 

Como os Pel C Pqdt muitas vezes operam de forma descentralizada, o 

entrevistado, ao ser questionado se visualiza o atual efetivo da Turma de Saúde do 

Esqd C Pqdt como suficiente para prestar o apoio de saúde adequado, sem o apoio 

do escalão superior, concordou que o Esqd C Pqdt deve possuir uma Turma de 

Saúde com maior efetivo. Tal efetivo deve ser capaz de descentralizar elementos de 

saúde aos pelotões, principalmente durante o assalto aeroterrestre, para que não 

dependa do apoio do escalção superior, devido ao fato de os Pel C Pqdt, muitas 

vezes, operarem de forma descentralizada. Desta maneira, foi possível confirmar as 

inferências feitas anteriormente. 

 

 

4.2 QUAIS DEVEM SER A ESTRUTURA E AS RESPONSABILIDADES DE APOIO 
LOGÌSTICO NO ESQD C PQDT, PARA QUE ESTEJAM DOUTRINARIAMENTE 
ATUALIZADAS? 
 

 

Com base no que foi estudado no referencial teórico, as responsabilidades 

logísticas recaem sobre elementos do EM e frações do Esqd C Pqdt, distribuídos 

conforme a atual Estrutura Organizacional do Esqd C Pqdt. As atribuições de cada 

elemento ou fração podem ser as mesmas na Função de Combate Logística no nível 

SU de cavalaria convencionais. 

O militar entrevistado foi perguntado se considera que as responsabilidades 

logísticas atribuídas pelas IP 2-33 cobrem todas as funções existentes no Esqd C 

Pqdt. Conforme a opinião apresentada, as IP 2-33 não atribuem as 

responsabilidades logísticas ao SCmt Esqd C Pqdt, SCmt Pel C Ap e às turmas do 
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Pel C Ap. Além disso, o Pel C Ap é nomeado como Pel C Sv, naquelas instruções. 

Tal informação serviu para ratificar a incoerência atual entre as IP 2-33 e a atual 

Estrutura Organizacional.  

A confecção da seção sobre as responsabilidades que corresponda à 

estrutura do Esqd C Pqdt em vigor contribuirá para que os integrantes do Esqd C 

Pqdt não recorram à manuais de 3º nível de tropas de outras naturezas, para 

concluir sobre suas exatas funções relacionadas à logística, como observou-se na 

entrevista exploratória.  

Na entrevista exploratória, a idéia da utilização dos pacotes logísticos e 

módulos de apoio constantes no EB70-MC-10.354 Regimento de Cavalaria 

Mecanizado para agilizar as atividades de suprimento e facilitar o apoio logístico 

descentralizado foi bem aceita. Segundo o entrevistado, o Esqd C Pqdt pode utilizar 

estes procedimentos desde que tais procedimentos possam ser flexibilizados em 

virtude das peculiaridades do apoio logístico nas Op Aet, principalmente a 

capacidade e disponibilidade de meios aéreos. 

Na Função Logística Suprimento, a configuração de pacotes logísticos para o 

aumento da rapidez nas atividades de ressuprimento pode ser aproveitada das 

tropas de cavalaria convencionais. Os pacotes logísticos devem adequar-se aos 

suprimentos iniciais e de acompanhamento. 

Os módulos de apoio serão organizados, como nas demais tropas de 

cavalaria, quando o Esqd C Pqdt não atuar diretamente em proveito da Bda Inf Pqdt, 

já que esta Bda é vocacionada a compor FT BI Pqdt ou FT SU Pqdt, para as Op Aet. 

Os referidos módulos visam proporcionar o adequado apoio logístico correspondente 

aos materiais especificamente empregados pelo Esqd C Pqdt em combate. 

 

 

4.3 COMO DEVEM SER O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DO APOIO 
LOGÍSTICO NO ESQD C PQDT, PARA QUE ESTEJAM DOUTRINARIAMENTE 
ATUALIZADOS? 
 

 

O planejamento logístico para o Esqd C Pqdt pode ser semelhante ao 

realizado no nível SU para as demais tropas de cavalaria, ressaltadas as devidas 

adaptações para as Op Aet, em face de suas peculiaridades. Para que as 

orientações a esse planejamento se tornem adequadas, as seções do capítulo do 
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manual nesse assunto devem ser revestidas de fatores relacionados pelo EB70-MC-

10.217 Operações Aeroterrestres e EB70-MC-10.XXX Brigada de Infantaria 

Paraquedista.  

Além da coleta de dados sobre as IP 2-33 durante a pesquisa, o entrevistado 

respondeu que não crê que as IP 2-33 norteiam o planejamento logístico do S4 e a 

execução do apoio logístico do Esqd C Pqdt nas operações complementares e 

operações básicas. Isso se deve por não existir uma seção sobre planejamento 

logístico nas IP 2-33. 

A inclusão dessas informações em um novo MC será de grande valia para o 

S4, pela não existência de citação sobre esse tema na publicação doutrinária atual. 

A execução do apoio logístico constará no novo MC, primeiramente, dentro 

das seções referentes a cada Função Logística. Nesse contexto, o entrevistado foi 

perguntado se achava que as orientações sobre os procedimentos relativos ao 

aerotransporte, nas IP 2-33, cumpriam a sua finalidade. A resposta positiva à 

entrevista exploratória converge com a pesquisa doutrinária ao afirmar que a 

atividade de aerotransporte não está descrita como uma das atividades da Função 

Logística Transporte no Esqd C Pqdt. 

Sobre a Função Logística Manutenção, durante a entrevista exploratória, o 

entrevistado foi perguntado se acreditava que as IP 2-33 orientam corretamente o 

planejador logístico do Esqd C Pqdt, nas situações em que 01 (um) Pel C Pqdt 

compõe uma FT SU Pqdt. Foi respondido que não há nenhuma orientação nas IP 2-

33 para essa situação, e que seria importante a existência dessa orientação, já que 

o emprego das tropas da Bda Inf Pqdt em FT é comum. 

Portanto, pode haver uma seção para este assunto dentro do capítulo sobre 

a Função de Combate Logística e uma boa orientação para esta possibilidade está 

nos conceitos de pacote logístico e módulo de apoio já mencionados. A razão deste 

complemento, além do usual emprego das tropas da Bda Inf Pqdt em FT, está 

também no material de emprego militar peculiar empregado pelo Esqd C Pqdt e 

revestido de uma necessidade específica de manutenção para o seu funcionamento. 

Por fim, a execução do apoio logístico para cada tipo de operação se reveste 

de algumas características particulares. As operações mais importantes a serem 

abordadas estão de acordo com o que foi apresentado nas ações táticas iniciais e 

subsequentes do QUADRO 6. 
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4.4 COMO A FUNÇÃO DE COMBATE LOGÌSTICA NO ESQD C PQDT PODE 
ESTAR DOUTRINARIAMENTE ATUALIZADA EM RELAÇÃO AOS EXÉRCITOS 
MAIS DESENVOLVIDOS NO CONTEXTO MUNDIAL E CONTINENTAL? 
 

 

A doutrina nacional se encontra atualizada em relação aos exércitos 

analisados nesta pesquisa. As publicações doutrinárias do Esc Expl e Cavalry Troop 

dividem os conjuntos de atividades relacionadas de forma semelhante ao previsto na 

doutrina nacional, e atribuem responsabilidades logísticas de forma aproximada ao 

que existe na atual Estrutura Organizacional do Esqd C Pqdt. As IP 2-33 detalham 

as TTP empregadas pelas frações e elementos com responsabilidades logísticas, 

diferente do que é apresentado de forma superficial no ROP-02-06. 

Um interessante ponto observado foi a consideração do fator alcance dos 

fogos diretos e observação do inimigo para a localização dos meios logísticos. Tal 

aspecto não é considerado na doutrina nacional e poderia ser pesado durante o 

planejamento da manobra logística do S4. 

           Em entrevista exploratória, foi questionado se o S4 deveria levar em 

consideração o alcance dos fogos indiretos do Pel inimigo em contato, o alcance dos 

fogos diretos do inimigo e a capacidade de visada direta do inimigo, para a locação 

dos trens do Esqd C Pqdt na área de objetivos. Ao responder que sim, o 

entrevistado confirma a inferência feita com o resultado da pesquisa doutrinária 

sobre o Exército norte-americano. O militar participante acrescentou ainda que, na 

maioria das vezes, não é possível atender a esse fator de localização dos trens, pois 

os meios logísticos são posicionados dentro da C Pnt Ae, e não há espaço suficiente 

já que a Bda Inf Pqdt se desdobrada em uma defesa circular.  

            A localização em posição que esteja fora do alcance dos fogos diretos e 

indiretos, e da observação direta, quando possível, é importante para a segurança 

dos meios logísticos do Esqd C Pqdt, segundo complementou o entrevistado. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
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Com o desenvolvimento dos resultados do trabalho, surgiram considerações e 

sugestões para a atualização das IP 2-33 (variável independente), visando atingir os 

objetivos específicos do trabalho: 

- Os procedimentos logísticos do Esqd C Pqdt devem ser divididos nas 

Funções Logísticas Suprimento, Manutenção, Transporte, Saúde e Recursos 

Humanos. 

- A descrição dos procedimentos logísticos deve compreender as fases das 

Op Aet: preparação, movimento aéreo, ações táticas iniciais e ações táticas 

subsequentes. Tanto no assalto, como na incursão aeroterrestre. Quando o Esqd C 

Pqdt atua como SU constituída em proveito da Bda Inf Pqdt, quando compõe FT 

unidade e quando compõe FT SU. Nesse contexto, deve ser considerado que a 

estrutura logística do escalão superior desdobra, normalmente, um Dst Log na C Pnt 

Ae. 

- As publicações doutrinárias a serem citadas no novo capítulo do MC devem 

incluir: EB70-MC-10.238 Logística Militar Terrestre, EB70-MC-10.216 A Logística 

nas Operações, EB70-MC-10.217 Operações Aeroterrestres, EB70-MC-10.XXX 

Brigada de Infantaria Paraquedista, C101-5 Estado maior e Ordens, EB60-MT-

34.404 Manual Técnico de Aerotransporte, EB60-MT-34.402 Manual Técnico do 

Mestre de Salto Paraquedista e EB70-MC-10.211 Processo de Planejamento e 

Condução das Operações Terrestres (PPCOT). 

- O Pel C Ap, composto pelas suas seções e turmas previstas na Estrutura 

Organizacional, é a fração do Esqd C Pqdt com encargos logísticos. 

- Incluir como elementos com responsabilidades logísticas: SCmt Esqd C 

Pqdt, SCmt Pel C Ap, Sargento Ajudante, Furriel, mecânicos e auxiliares e Adj Pel C 

Pqdt 

- Deve haver considerações sobre a transmissão de dados logísticos entre os 

diversos escalões de comando. 

- Para o estabelecimento da distância de segurança dos trens, o S4 deverá 

levar em consideração, sempre que possível, o alcance dos fogos indiretos do Pel 

inimigo em contato ou a distância mínima de 2.000m. Os fogos diretos do Pel 

inimigo em contato devem sempre ser evitados através do posicionamento atrás de 

um compartimento do terreno. 
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- Na Função Logística Suprimento, adaptar os conceitos de pacote logístico e 

módulo de apoio, previstos na logística das tropas de cavalaria nível unidade, para o 

Esqd C Pqdt em Op Aet. 

- Deve haver uma seção que aborde os processos de distribuição de 

suprimento do escalão superior para o Esqd C Pqdt, e deste aos seus subordinados. 

Nas Op Aet, os suprimentos devem ser classificados como suprimento inicial e 

suprimento de acompanhamento, assumindo-se as definições abordadas pela 

publicação doutrinária sobre o escalão imediatamente superior. 

- Estabelecer que o suprimento automático de ração ocorre com base no 

sumário diário de pessoal (SUDIPE) enviado ao escalão superior. Classificar as 

rações utilizadas pelo Esqd C Pqdt somente em rações quentes, rações de combate 

e alimentação de emergência.  

- A Função Logística Suprimento deve citar procedimentos acerca do 

recebimento e destinação do material aeroterrestre empregado pelo Esqd C Pqdt. 

- A Função Logística Recursos Humanos deve ser dividida em: atividade de 

controle de efetivos, manutenção do moral e do bem-estar, execução dos assuntos 

mortuários, serviço de higiene pessoal e lavanderia. 

- Na Função Logística Saúde, a Tu Sau necessita de um maior efetivo para 

que não dependa de apoio do escalão superior para prestar o apoio cerrado e 

adequado aos elementos de combate. 

- Deve ser incluídos os seguintes registros e relatórios de controle de efetivos: 

caderno de trabalho do S1, quadro de necessidades de recompletamento, relatório 

de situação de pessoal, relatório de perdas de pessoal, mensagem diária de efetivos 

e mapa da força. Dentro desta atividade, incluir também seções referentes às perdas 

e claros. 

- Relacionar os procedimentos relativos aos prisioneiros de guerra, e a justiça 

e disciplina militar como tarefas do sistema de comando inter-relacionadas com a 

Função Logística Recursos Humanos. 

- Incluir, na Função Logística Manutenção, os procedimentos logísticos em 

benefício dos armamentos e instrumentos óticos e de direção e controle de tiro 

(IODCT). 

- A seção referente à Função Logística Transporte deve incluir considerações 

o sobre Esqd C Pqdt no aerotransporte até a área de objetivos. 
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- Detalhar as TTP referentes à execução do apoio logístico, dentro das 

Funções Logísticas, de acordo com o que se encontra em vigor nas publicações 

doutrinárias no nível unidade e Pel, além do que é estabelecido pela doutrina 

nacional aeroterrestre. Referências devem ser feitas ao Dst Sau Pqdt e ao B 

DoMPSA, quando for preciso esclarecer como a Bda Inf Pqdt pode apoiar suas OM 

subordinadas.  

- Deve ser incluída uma seção referente ao planejamento e à execução do 

apoio logístico, nas zonas de reunião e nas operações mais prováveis de 

participação do Esqd C Pqdt, no contexto das Op Aet: operações de segurança, 

operações ofensivas e operações defensivas. 

- Termos e abreviações devem ser atualizados de acordo com as normas 

nacionais em vigor. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 
 

ENTREVISTA EXPLORATÓRIA – OFICIAL DE LOGÍSTICA (S4) DO 1º ESQD C 

PQDT EM 2016 E 2017 

 

A FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA NO ESQUADRÃO DE CAVALARIA 

PARAQUEDISTA (ESQD C PQDT): PROPOSTA DE CAPÍTULO AO MANUAL DE 

CAMPANHA 

 

A presente entrevista constitui-se em um instrumento de pesquisa do 

Trabalho de Conclusão de Curso a ser apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais pelo Cap Cav Hugo de Araujo Pacheco da Costa, como requisito parcial 

para a obtenção do grau especialização em Ciências Militares. A finalidade desta 

entrevista é o levantamento de opiniões baseadas no conhecimento e experiência 

acerca das atividades da Função de Combate Logística no Esqd C Pqdt. Este 

instrumento de pesquisa visa a confirmação de dados obtidos no referencial teórico. 

 Ao final do trabalho, espera-se que seja possível confeccionar o Capítulo 

“Logística” que fará parte do Manual de Campanha do Esqd C Pqdt, de forma 

atualizada e alinhada com a doutrina nacional, doutrina estrangeira e experiências 

sobre o tema em tela. 

Desde já, agradeço a contribuição. 

Cap Cav Hugo de Araujo Pacheco da Costa  

 

Entrevista com o Cap RAFAEL LOPES BOAZ - OFICIAL DE LOGÍSTICA (S4) 

DO 1º ESQD C PQDT EM 2016 E 2017 

 

1 – Responsabilidades logísticas: 

- O Sr considera que as responsabilidades logísticas atribuídas pelas IP 2-33 

cobrem todas as funções existentes no Esqd C Pqdt? 

Justifique com base na sua experiência no apoio logístico naquela OM: 

Não. As IP 2-33 não atribuem as responsabilidades logísticas ao SCmt Esqd 

C Pqdt, SCmt Pel C Ap e às turmas do Pel C Ap. Inclusive, as IP 2-33 nomeiam o 

Pel C Ap como Pel C Sv, o que comprova a sua desatualização. Por esses motivos, 

os integrantes do Esqd C Pqdt envolvidos com as atividades logísticas precisam 



56 
 

recorrer a outros manuais para concluir sobre suas exatas funções relacionadas à 

logística. 

2- Estrutura logística: 

- Na sua opinião, o S4 deve levar em consideração o alcance dos fogos 

indiretos do Pel inimigo em contato, o alcance dos fogos diretos do inimigo e a 

capacidade de visada direta do inimigo, para a locação dos trens do Esqd C Pqdt na 

área de objetivos? 

Sim. Na maioria das vezes não é possível atender a esse fator de 

localização dos trens, pois os meios logísticos são posicionados dentro da C Pnt Ae, 

e não há espaço suficiente já que a Bda Inf Pqdt se desdobrada em uma defesa 

circular. Creio que estar fora do alcance dos fogos diretos e indiretos, quando for 

possível, seja importante para a segurança de todos os meios logísticos que o Esqd 

C Pqdt dispõe para se manter nas operações. Considero o mesmo para a 

observação direta, já que, através dela, pode-se conduzir os fogos. 

3- Função Logística Suprimento:  

- O Sr acredita que os conceitos de pacote logístico e módulo de apoio, 

constantes no EB70-MC-10.354 Regimento de Cavalaria Mecanizado, podem ser 

adaptados ao Esqd C Pqdt no contexto das Op Aet? 

Sim. A idéia da utilização dos pacotes logísticos é aumentar a rapidez nas 

atividades de suprimento e isso é importante para uma força de emprego estratégico 

como o Esqd C Pqdt. Acredito que o Esqd C Pqdt pode utilizar esse procedimento, 

porém, o S4 deve lembrar que, por causa das limitações de meios que fazem parte 

das Op Aet, nem sempre poderá contar com todos os meios previamente planejados 

e isso exigirá uma grande flexibilidade do planejador logístico para a adaptação dos 

pacotes. Pode acontecer o mesmo no caso dos módulos: talvez o S4 planeje o 

módulo de apoio com certa composição, e tal composição necessite ser alterada em 

função das restrições de meio aéreos, por exemplo. 

4 – Função Logística Manutenção: 

- O Sr acredita que as IP 2-33 orientam corretamente o planejador logístico 

do Esqd C Pqdt, quanto a esta Função Logística, nas situações em que 01 (um) Pel 

C Pqdt compõe uma FT SU Pqdt? 

Justifique com base na sua experiência como planejador logístico: 
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Não há nenhuma orientação nas IP 2-33 nesse sentido. É importante que 

houvesse essa orientação, já que é comum o emprego das tropas da Bda Inf Pqdt 

em FT. 

5 – Função Logística Saúde: 

- O Sr visualiza que o efetivo atual da Turma de Saúde do Esqd C Pqdt é 

suficiente para prestar o apoio de saúde adequado, sem o apoio do escalão 

superior? 

Justifique com base na sua experiência como planejador logístico: 

Não. Como os Pel C Pqdt muitas vezes operam de forma descentralizada, 

para que não dependa do apoio do escalão superior, o Esqd C Pqdt deve uma 

Turma de Saúde com um efetivo maior, que seja capaz de descentralizar elementos 

de saúde junto aos pelotões, principalmente durante o salto de paraquedas. 

6 – Função Logística Transporte: 

- O Sr acha que as orientações sobre os procedimentos relativos ao 

aerotransporte, nas IP 2-33, cumprem a sua finalidade? 

Sim, mas não está descrita como atividades da Função Logística Transporte. 

7 – Planejamento e execução do apoio logístico: 

- O Sr acredita que as IP 2-33 norteiam o planejamento logístico do S4 e a 

execução do apoio logístico do Esqd C Pqdt nas operações complementares e 

operações básicas? 

Justifique com base no seu conhecimento sobre a doutrina nacional e na sua 

experiência como planejador logístico: 

Não. As IP 2-33 não orientam sobre o planejamento logístico e sobre as 

particularidades da execução do apoio logístico em cada operação complementar ou 

básica. 

 

 

 

FIM DA ENTREVISTA 
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APÊNDICE B – CAPÍTULO LOGÍSTICA DO EB70-MC-10.XXX ESQUADRÃO DE 
CAVALARIA PARAQUEDISTA 

 
CAPÍTULO X 
LOGÍSTICA 

 
 
 

10.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
10.1.1 A logística no Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (Esqd C Pqdt) deve adequar-se à 
multiplicidade de situações de emprego da Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt). 
Aplicando o conceito logística na medida certa, deve possuir a capacidade de prover o apoio aos 
seus elementos de combate nas diversas Funções Logísticas, assegurando-lhes a liberdade de 
ação, amplitude de alcance operativo e capacidade de durar na ação. 
 
10.1.2 A logística do Esqd C Pqdt tem por base as frações, o pessoal e o material previstos em 
Quadro de Organização (QO) e emprega Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) específicas. 
Esse conjunto de estruturas e meios colocados à disposição do esquadrão (Esqd) poderá ser 
apoiado, temporariamente, por outras frações e meios logísticos alocados pelo escalão superior 
(Esc Sp) para uma determinada operação. 
 
10.1.3 Este capítulo destina-se a descrever os procedimentos logísticos executados nas fases 
de preparação, movimento aéreo, ações táticas iniciais e ações táticas subsequentes de um 
Assalto Aeroterrestre (Ass Aet). 
 
10.1.4 Em um Ass Aet, a Bda Inf Pqdt, em linhas gerais, desdobra uma Base Logística de Brigada 
(BLB) no escalão recuado e, posteriormente, um Destacamento Logístico (Dst Log) na Cabeça 
de Ponte Aérea (C Pnt Ae). Ambos são instalados e operados pelo Batalhão Logístico 
Paraquedista (B Log Pqdt) para apoiar logisticamente as unidades paraquedistas.  
 
10.1.5 Caso o Esqd C Pqdt integre uma Força-Tarefa Unidade Paraquedista (FT U Pqdt), o 
responsável pelo apoio será a Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap) do Batalhão de 
Infantaria Paraquedista (BI Pqdt) reforçado, que desdobra um Dst Log na C Pnt Ae e uma Área 
de Trens (AT) recuada no escalão recuado.  
 
10.1.6 Caso o Esqd C Pqdt integre uma FT U Pqdt, suas demandas logísticas serão atendidas, 
prioritariamente, pela Cia C Ap da U Pqdt correspondente. 
 
10.1.7 A logística do Esqd C Pqdt em operações que não sejam aeroterrestres se desenvolve de 
forma idêntica ao preconizado pelas subunidades de cavalaria mecanizadas. Para mais 
informações sobre a Função de Combate Logística, deverão ser consultados os manuais EB70-
MC-10.238 Logística Militar Terrestre e EB70-MC-10.216 A Logística nas Operações. 
 
10.1.8 Para mais informações sobre as peculiaridades da Função de Combate Logística nas 
Operações Aeroterrestres (Op Aet), deverão ser consultados os manuais EB70-MC-10.217 
Operações Aeroterrestres e EB70-MC-10.XXX Brigada de Infantaria Paraquedista. 
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10.2 LOGÍSTICA NO Esqd C Pqdt 
 
10.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
10.2.1.1 O Esqd é apoiado pelo Esc Sp e apoia os elementos subordinados (orgânicos e em 
reforço), constituindo-se, assim, um elo na cadeia de apoio logístico. 
10.2.1.2 A 1ª seção (Pessoal) e 4ª seção (Logística) planejam, coordenam e conduzem a 
manobra logística, que é integrada e sincronizada com a manobra tática da 3ª seção. O 
planejamento logístico do Esqd C Pqdt tem por objetivos manter a prontidão operativa e 
aumentar o poder de combate dos Pelotões de Cavalaria Paraquedista (Pel C Pqdt).  
 
10.2.1.3 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). 
 
10.2.1.4 No Esqd C Pqdt, a logística é executada pelas frações com encargo logístico do Pelotão 
de Comando e Apoio (Pel C Ap): Turma de Aprovisionamento (Tu Aprv), Turma de Manutenção 
(Tu Mnt), Turma de Saúde (Tu Sau) e Turma de Suprimento (Tu Sup), da Seção de Logística 
(Seç Log); e Turma de Comunicações (Tu Com) da Seção de Comando (Seç Cmdo).  
 
10.2.1.5 A logística na tropa paraquedista deve, em princípio, deslocar-se em direção aos 
elementos de 1º escalão, de forma a proporcionar-lhes apoio cerrado e contínuo, contribuindo 
para manter sua impulsão e capacidade de durar na ação. Somente em situações especiais, os 
elementos em 1º escalão devem dirigir-se à AT para receber apoio logístico. Sempre que 
possível, a AT do Esqd C Pqdt deve prestar o apoio logístico diretamente nas posições ocupadas 
pela tropa. 
 
10.2.1.6 A quantidade e classes de suprimentos e equipamentos que o Esqd conduz em uma Op 
Aet são ditados pelos fatores da decisão. Normalmente, os elementos do escalão de assalto 
chegam na área de objetivos com apenas os suprimentos e equipamentos que suas viaturas e 
pessoal possam conduzir. 
 
10.2.2 TRANSMISSÃO DE DADOS LOGÍSTICOS 
 
10.2.2.1 A transmissão de assuntos referentes à logística da operação em curso entre pelotões 
(Pel) e Estado-Maior (EM) deve se dar por meio de informes operacionais. 
 
10.2.2.2 Durante as fases iniciais do combate, o Esqd C Pqdt deve enviar relatórios periódicos 
de sua situação logística por meio da rede de comando. 
 
 
10.3 ELEMENTOS E FRAÇÕES COM RESPONSABILIDADES LOGÍSTICAS 
 
10.3.1 COMANDANTE (Cmt) DO Esqd C Pqdt 
- O Cmt Esqd C Pqdt é o responsável pelo apoio logístico no Esqd. Ele deve assegurar que o 
apoio logístico seja prestado não somente às frações orgânicas do Esqd, mas também a todos 
os elementos sob o seu controle operacional ou em reforço. 
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10.3.2 ESTADO-MAIOR 
 
10.3.2.1 Subcomandante (SCmt)  
- O SCmt do Esqd C Pqdt é o principal responsável pela sincronização da manobra, do apoio ao 
combate e do apoio logístico do Esqd 
 
10.3.2.2 S4 – Oficial de Logística 
 
10.3.2.2.1 O S4 é o assessor do Cmt Esqd C Pqdt para as atividades da logística de material. 
Tem como seus auxiliares diretos o Adjunto (Adj) do S4 (também SCmt do Pel C Ap) e os 
elementos da Turma de Logística (Tu Log) da Seç Cmdo, que compõem a 4ª seção da 
Subunidade (SU). Suas principais atribuições são:   
a) coordenar a manobra logística do Esqd C Pqdt;   
b) assistir o Cmt Esqd e mantê-lo informado sobre as atividades logísticas sob sua 
responsabilidade;  
c) planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades logísticas referentes ao material do 
Esqd C Pqdt;  
d) coordenar com o Esc Sp e apoiar os Pel em suas necessidades logísticas referentes ao 
material;  
e) selecionar a localização, coordenar e supervisionar as atividades e deslocamentos dos trens; 
f) redigir o parágrafo 4º da ordem de operações, após ter realizado seu estudo de situação, 
recebendo do S1 a parte referente à logística do pessoal; 
g) fornecer relatórios de logística, quando solicitados;   
h) encaminhar o pedido de Sup do Esqd ao Dst Log;   
i) selecionar e planejar os processos de distribuição de Sup para os escalões subordinados; 
j) supervisionar o preparo das rações R1 e planejar a distribuição de rações à tropa;  
k) remeter ao Esc Sp um relatório diário da situação de Sup Cl III; 
l) manter atualizadas as NGA do Esqd relativas ao aprestamento; 
m) planejar e supervisionar o aprestamento do Esqd, coordenando com o E4/Bda Inf Pqdt (ou 
S4/FT U Pqdt) e com as unidades de apoio logístico da Bda o fornecimento do correspondente 
e adequado apoio durante esta fase; e 
n) outras determinadas pelo Cmt Esqd C Pqdt. 
 
10.3.2.2.2 O S4 é o coordenador da manobra logística do Esqd, integrando e sincronizando os 
planejamentos da logística com as operações, manobra e apoio ao combate. 
 
10.3.2.2.3 São atribuições específicas do S4, o planejamento, a coordenação e a supervisão de 
todas as questões referentes aos diferentes aspectos da logística do material, tais como pedidos, 
recebimentos, estocagem, distribuição, aplicação, consumo e fiscalização da qualidade dos Sup; 
Mnt e evacuação de material, controle dos meios de transporte e outras. 
 
10.3.2.2.4 O S4 deve antecipar-se às necessidades de apoio logístico, encaminhar os pedidos 
de apoio ao Esc Sp com oportunidade, fiscalizar o apoio que é prestado ao Esqd e planejar, 
coordenar e sincronizar toda a logística interna do Esqd C Pqdt. 
 
10.3.2.3 S1 – Oficial de Pessoal 
 
10.3.2.3.1 O S1 é o assessor do Cmt para as atividades da logística do pessoal. Tem como seus 
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auxiliares diretos, o Adj S1 (também Oficial de Saúde) e os elementos da Turma de Pessoal (Tu 
Pes) da Seç Cmdo, que compõem a 1ª seção da SU. Suas principais atribuições são:  
a) fornecer informações sobre a logística de pessoal, necessárias para o planejamento e a 
conduta das operações;  
b) realizar o estudo continuado da situação, para fins de planejamento;  
c) apresentar proposta de diretrizes e planos referentes à logística de pessoal; e   
d) supervisionar a execução das ordens e diretrizes relacionadas ao pessoal. 
 
10.3.2.3.2 São atribuições específicas do S1, o planejamento, a coordenação e a supervisão de 
todas as questões referentes aos diferentes aspectos da logística do pessoal, como controle dos 
efetivos, recompletamento, apoio de saúde, moral da tropa, banho, lavanderia, sepultamento, 
serviço postal, e outras. 
 
10.3.2.3.3 O S1 controla o efetivo do esquadrão por meio do mapa da força recebido dos Pel. O 
S1 elabora, também, outros registros e relatórios necessários ao controle do pessoal e gestão 
da Função Logística RH. 
 
10.3.2.4 Oficial de Saúde 
- O Oficial de Saúde é o principal responsável pela execução do apoio de saúde no âmbito do 
Esqd. Incumbe-lhe, por meio do S1, assessorar o Cmt Esqd C Pqdt sobre quaisquer problemas 
relacionados com a saúde, incluindo a higiene em campanha e a prevenção contra doenças. 
 
10.3.3 PELOTÃO DE COMANDO E APOIO 
 
10.3.3.1 Considerações Gerais 
 
10.3.3.1.1 Além das Tu Log e Tu Pes, abordados em conjunto com o EM, possuem encargos e 
responsabilidades logísticas os seguintes militares do Pel:  
a) Cmt Pel C Ap – Cmt dos trens e da AT, quando desdobrada, Oficial de Mnt e Oficial de 
Munições. Determina a localização específica de cada elemento na AT. Executa os 
deslocamentos, controla e provê a segurança dos trens. Preenche a Ordem de Transporte (O 
Trnp); e 
b) SCmt Pel C Ap – Adj S4, Oficial Aprovisionador e Oficial de Comunicações e substituto 
eventual do Cmt AT. Assessora o S4 na supervisão do preparo das rações R1 e no planejamento 
da distribuição de rações à tropa. 
 
10.3.3.1.2 Também têm responsabilidade logística, o Encarregado do Material (Enc Mat) 
(execução do planejamento logístico), o Sargento Ajudante (logística de pessoal), o Furriel 
(suprimento) e os mecânicos e auxiliares (manutenção). 
 
10.3.3.2 Frações logísticas da Seção de Logística 
 
10.3.3.2.1 Turma de Suprimento  
a) A Tu Sup é a principal fração de apoio logístico do Esqd C Pqdt. Sua organização inclui o 
pessoal e material necessários para executar, no âmbito do Esqd, as atividades de suprimento 
das Cl I, II, III (apenas combustíveis), IV, V, VI e X. 
b) A Tu Sup é responsável pela função logística transporte no Esqd C Pqdt.  
c) São missões da Tu Sup: 
- levantar as necessidades de suprimento dos Pel e encaminhar ao S4; 
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- elaborar o relatório diário da situação de Sup Cl III; 
- receber, controlar, estocar quando necessário, repartir e distribuir os suprimentos aos Pel; e 
- evacuar os mortos. 
d) Normalmente, a turma instala e opera Postos de Distribuição de Suprimento de Classe I (P 
Distr Cl I), P Distr Cl III e um Posto de Remuniciamento (P Remn) (Cl V - munição) na AT. 
 
10.3.3.2.2 Turma de Manutenção  
a) É a fração encarregada de prestar apoio de manutenção orgânica de 1º escalão ao Esqd C 
Pqdt (manutenção preventiva e corretiva de 1º escalão de maior complexidade e tempo de 
execução).  
b) Suas missões compreendem:  
- realizar o levantamento das necessidades e planejar a execução da manutenção de 1º escalão;  
- executar a manutenção orgânica de 1º escalão das viaturas, armamento e equipamentos 
diversos do Esqd, em apoio aos Pel, coordenando, assistindo e ampliando o trabalho das 
guarnições; 
- executar a evacuação de viaturas no âmbito do Esqd C Pqdt;   
- cooperar na evacuação e coleta de salvados e material capturado;  
- estabelecer e operar um Posto de Coleta de Salvados (P Col Slv), caso seja necessário;  
- solicitar, controlar, estocar e fornecer peças e conjuntos de reparação necessários à 
manutenção do material, excetuando-se os de saúde e de comunicações;   
- instalar e operar um P Distr Cl IX;  
- desdobrar e operar a área de manutenção na AT; e  
- receber, distribuir e aplicar os Sup Cl III (óleos e lubrificantes).  
 
10.3.3.2.3 Turma de Saúde 
a) É organizado com pessoal, equipamentos e meio de transporte necessário para proporcionar 
tratamento de saúde de urgência e evacuação de feridos, doentes e acidentados no âmbito da 
subunidade.  
b) São missões específicas da Tu Sau:  
- instalar e operar o Posto de Socorro (PS) do Esqd;  
- evacuar do PS para o módulo de saúde no Dst Log, os feridos do Esqd que necessitam de 
atendimento médico de maior complexidade ou em instalações de saúde mais à retaguarda;  
- preparar os doentes e feridos mais graves para serem evacuados para a instalação de saúde 
do Esc Sp (a evacuação fica a cargo daquele escalão); e   
- recebe, estocar e aplicar o Sup Cl VIII.  
 
10.3.3.2.4 Turma do Aprovisionamento 
a) São missões da Tu Aprv: 
- desdobrar e operar a área de cozinha na AT; 
- confeccionar e distribuir a ração R1 para o Esqd (para determinado período); 
- transportar parte da reserva orgânica de ração do Esqd; e 
- preparar os pedidos eventuais de ração, se for o caso. 
 
10.3.3.3 Fração logística da Seç Cmdo 
 
10.3.3.3.1 Turma de Comunicações 
a) A Tu Com, além de proporcionar apoio de comunicações ao comando do Esqd, é o 
responsável por receber, estocar, aplicar e distribuir o Sup Cl VII. 
b) Suas missões logísticas compreendem:  
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- executar a Mnt orgânica (1º escalão) do material de comunicações do Esqd C Pqdt;  
- solicitar, receber, estocar e aplicar, de acordo com as necessidades, peças e conjuntos de 
reparação (Cl VII);  
- receber e distribuir, de acordo com as necessidades, Sup Cl VII (material rádio); e  
- evacuar para o escalão superior o material de comunicações que necessite Mnt além do 
segundo escalão. 
 
10.3.4 PELOTÃO DE CAVALARIA PARAQUEDISTA 
 
10.3.4.1 O Cmt Pel C Pqdt deve ter conhecimento da situação logística do material e pessoal de 
suas frações. Com base nesse conhecimento, deve manter seu Cmt constantemente informado 
dessa situação (de forma usual, diariamente através de informes ao S4) e solicitar apoio logístico, 
caso seja necessário. O mesmo se aplica a todos os Cmt subordinados, em suas respectivas 
frações, em relação ao Cmt Pel C Pqdt. 
 
10.3.4.2 O Adj Pel é o auxiliar do Cmt Pel para todas as atividades logísticas. Ele deve coordenar, 
cumprir e fazer cumprir as normas logísticas. 
 
10.3.4.3 A fim de prover dados para o S4 atualizar a manobra logística, durante o contato entre 
o Adj Pel e os elementos que realizam o ressuprimento, deverá ser informado:  
a) mudança de necessidades logísticas, face alterações na constituição do Pel;  
b) a situação do efetivo, suprimento e manutenção do Pel;  
c) as necessidades logísticas do Pel para o período seguinte;  
d) entrega e recebimento de documentos e correspondências; e  
e) uma atualização da situação logística do Pel.  
 
10.3.4.4 Normalmente, a logística no nível Pel restringe-se às atividades/tarefas de controle de 
efetivos e determinação das necessidades de recompletamentos; levantamento das 
necessidades de Mnt e execução da Mnt preventiva do material; recebimento e consumo de 
rações e água; levantamento das necessidades, recebimento e controle do Sup recebido; 
providências para a proteção da saúde dos integrantes do Pel e a evacuação de mortos e feridos 
das frações. 
 

 
Fig 10-1 – Cadeia logística no Esqd C Pqdt 
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10.4 DESDOBRAMENTO LOGÍSTICO  
 
10.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 
10.4.1.1 Na área de objetivos, os meios, efetivos e frações logísticas do Esqd desdobram se à 
retaguarda dos elementos de combate em 1º escalão, adotando um dispositivo que permita 
prestar o apoio logístico a esses elementos de forma oportuna e eficiente, sem interferir na 
manobra. 
 
10.4.1.2 São elementos desse desdobramento da logística no Esqd C Pqdt: o Posto de Comando 
(PC) (especificamente, a área das 1ª e 4ª seções), os trens, as áreas onde esses trens irão se 
desdobrar para apoiar a manobra do Esqd C Pqdt e os eixos por onde a logística deverá fluir das 
áreas onde os trens desdobraram-se até os elementos de combate. 
 
10.4.1.3 Caso haja meios logísticos não necessários na C Pnt Ae, esses se estruturam junto ao 
escalão recuado, na sede do Esqd C Pqdt. Não sendo possível o deslocamento de todos os 
meios logísticos do Esqd C Pqdt até a C Pnt Ae, serão priorizados os meios mais leves e 
estritamente necessários que permitam a manutenção dos meios com maior urgência. 
 
10.4.2 POSTO DE COMANDO  
 
10.4.2.1 No PC, reúnem-se os meios e pessoal integrantes das 1ª e 4ª seções, para planejar, 
coordenar e sincronizar a manobra logística do Esqd C Pqdt. Por intermédio dessas seções, são 
feitas as ligações logísticas entre o Esqd e seus elementos de combate, seus elementos de apoio 
e os elementos de apoio logístico do Esc Sp desdobrados no Dst Log. 
 
10.4.3 OS TRENS DO Esqd C Pqdt 
 
10.4.3.1 Considerações Gerais 
 
10.4.3.1.1 Trens é a designação genérica dada ao conjunto dos elementos em pessoal, viaturas 
e equipamentos destinados a proporcionar apoio logístico ao Esqd C Pqdt. Os trens do Esqd são 
constituídos pelas frações da Seç Log do Pel C Ap, Tu Com, e pelos elementos logísticos do Esc 
Sp, recebidos em apoio ou Reforço (Ref). 
 
10.4.3.1.2 Os trens do Esqd são instalados, mobiliados e operados pelo Pel C Ap.  
 
10.4.3.1.3 Os trens fornecem apoio logístico aos elementos de combate e aos elementos em 
Ref, particularmente no que se refere à Mnt orgânica de todas as classes de Sup, PS (inclusive 
evacuação de feridos), transporte de Sup, evacuação do material danificado, capturado e 
salvado, também registro e evacuação de mortos. 
 
10.4.3.2 Área de Trens 
 
10.4.3.2.1 AT é a região onde o Esqd desdobra suas instalações logísticas necessárias ao apoio 
logístico cerrado aos Pel C Pqdt. Essa área localiza-se na Zona de Ação (Z Aç) do Esqd, e 
sempre que possível, próximo ao PC do Esqd C Pqdt. 
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10.4.3.2.2 A AT dispõe de uma limitada quantidade de suprimento das classes III e V para 
emergências (constitui a reserva tática do Esqd C Pqdt), cuja distribuição somente ocorrerá por 
ordem específica do S4. 
 
10.4.3.2.3 Em algumas situações, em função do espaço reduzido no interior de uma C Pnt Ae, o 
Esqd pode, em coordenação com o Esc Sp, instalar seus trens ou parte deles no interior do Dst 
Log, ocupando, nesse caso, sua orla anterior. 
 
10.4.3.2.4 A distância da AT para os elementos de 1º escalão levará em conta o estudo dos 
fatores para a localização dos trens.  
 
10.4.3.2.5 Poderão ser desdobradas na AT as seguintes instalações logísticas, de forma sumária 
e sobre rodas:  
a) P Remn;  
b) PS;  
c) Posto de Coleta de Mortos (P Col Mor);  
d) P Col Slv;  
e) P Distr Cl I;  
f) P Distr Cl III;  
g) P Distr Cl IX;  
h) Posto de Coleta de Prisioneiros de Guerra (P Col PG);  
i) área de manutenção de viaturas e armamento (poderá também ser o P Distr Cl III e IX);  
j) área de cozinha;  
k) área de estacionamento de viaturas; e  
l) outras instalações. 
 

 
Fig 10-2 – Exemplo da localização da AT do Esqd C Pqdt em uma C Pnt Ae 

 
10.4.3.3 Fatores a Considerar para a Localização dos Trens 
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10.4.3.3.1 Considerações Gerais 
a) Em todas as situações, os trens devem ser localizados e se deslocar de modo a prestar apoio 
oportuno e adequado em suprimento, evacuação médica e manutenção aos elementos de 
combate. Os órgãos de apoio dos Esc Sp são orientados e situam-se em consonância com a 
localização das unidades e subunidades subordinadas. 
b) Para a localização da AT, o S4 deve manter estreito entendimento com o E4 da Bda ou S4 da 
FT U Pqdt, conforme a situação. 
c) Representantes do S4 essenciais ao reconhecimento, escolha e balizamento dos locais das 
instalações logísticas, em coordenação com o Esc Sp, podem deslocar-se com o escalão de 
assalto. 
d) Para melhor atender à prestação do apoio logístico, a análise da localização de uma AT deve 
considerar a manobra, o terreno, a segurança (do fluxo e das instalações) e a situação logística.  
e) devido à limitada flexibilidade para a localização em uma defesa circular, é comum que não 
seja possível atender a todos os fatores, ou que o S4 tenha que priorizar um fator em detrimento 
de outro.  
 
10.4.3.3.2 Para o estabelecimento da distância de segurança, o S4 deverá levar em 
consideração, quando a situação permitir, o alcance dos fogos indiretos do Pel inimigo em 
contato, ou pelo menos 2.000 m. Em todas as situações, os trens devem estar localizados de 
forma que exista ao menos uma massa cobridora entre estes e o inimigo, a fim de evitar seus 
fogos diretos. 
 
10.4.3.3.3 Devem ainda ser considerados na escolha de regiões para o desdobramento da AT, 
estes outros aspectos:  
a) o sigilo das operações;  
b) a otimização do transporte;  
c) as limitações dos meios de transporte;  
d) a atitude da população;  
e) os prazos; e  
f) a duração das operações.  
 
10.4.3.4 Controle dos Trens  
 
10.4.3.4.1 O S4 estuda continuamente a situação, a fim de propor a oportunidade do 
deslocamento dos trens, de maneira a facilitar o apoio às operações futuras. As prováveis AT 
devem ser levantadas antecipadamente, a fim de agilizar a manobra logística.  
 
10.4.3.4.2 Após a decisão de realizar um deslocamento dos trens, o S4, em coordenação com o 
S3, aciona o reconhecimento dos itinerários e da nova área e expede a ordem de deslocamento, 
normalmente verbal.  
 
10.4.3.5 Emprego dos Trens 
 
10.4.3.5.1 A maioria dos trens do Esqd, normalmente, integram o escalão de acompanhamento, 
e seu pessoal, material, viaturas e equipamentos são, geralmente, aerotransportados. 
 
10.4.3.5.2 Durante as operações de movimento rápido, torna-se necessário o deslocamento 
quase contínuo dos trens, para evitar que o aumento da distância desses elementos impossibilite 
a execução oportuna do apoio. Entretanto, o movimento constante dos trens limita a eficiência 
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dos elementos de apoio logístico, particularmente os de manutenção, pela falta de tempo e de 
condições adequadas de trabalho. 
 
10.4.3.5.3 Nas situações de movimentos mais lentos, os trens poderão permanecer estacionados 
por longos períodos, deslocando-se por lanços, quando a distância em relação aos elementos 
apoiados se tornar demasiadamente grande para permitir um apoio oportuno.  
 
10.4.3.5.4 Os elementos dos trens encarregam-se da sua própria segurança aproximada. A 
segurança afastada, normalmente, é obtida pela localização dos trens próximos aos elementos 
de combate e da reserva. Entretanto, em situações de movimento rápido poderá ser necessário 
fornecer escolta aos trens ou enquadrá-los na própria formação de combate, para proporcionar-
lhes segurança. 
 
10.4.3.5.5 As dimensões ideais da AT do Esqd C Pqdt são, no mínimo, 50 m X 100 m, para 
permitir uma dispersão adequada. 
 
 
10.5 FUNÇÕES LOGÍSTICAS 
 
10.5.1 FUNÇÃO LOGÍSTICA SUPRIMENTO NO Esqd C Pqdt 
 
10.5.1.1 Considerações Gerais 
 
10.5.1.1.1 Durante o aprestamento, prevalecem as atividades de suprimento. 
 
10.5.1.1.2 A manutenção de um nível operacional de três dias de suprimento na C Pnt Ae é 
desejável durante toda a operação, a contar do desembarque. Esse nível será inicialmente 
atingido na fase de preparação, com o suprimento inicial, e corresponde à dotação prevista para 
o Esqd. 
 
10.5.1.1.3 O suprimento de acompanhamento compreende todo o suprimento enviado ao Esqd 
para consumo durante as ações táticas subsequentes, necessário para o recompletamento de 
dotação orgânica do Esqd C Pqdt, até que os procedimentos normais de suprimento possam ser 
estabelecidos. É distribuído após o desdobramento do Dst Log na C Pnt Ae e inclui o suprimento 
automático e o suprimento a pedido. 
 
10.5.1.1.4 O suprimento de acompanhamento automático baseia-se no consumo diário previsto 
do Esqd, e destina-se à manutenção dos níveis de estoque no interior da C Pnt Ae. É introduzido 
na C Pnt Ae em remessas diárias com o início após o término das ações táticas. 
 
10.5.1.1.5 O suprimento de acompanhamento a pedido engloba artigos de vulto, itens essenciais 
cujo consumo exceda as estimativas e necessidades não planejadas do Esqd. Destina-se a 
atender emergências ou necessidades extras e poderão ser requisitados a partir da fase de 
ações táticas iniciais. 
 
10.5.1.1.6 Os recursos locais podem ser explorados para complementar as eventuais 
necessidades. 
 
10.5.1.2 Processos de Distribuição de Suprimento do Escalão Superior  
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10.5.1.2.1 Embora existam vários processos de distribuição, sempre que possível, o B Log Pqdt 
assumirá o encargo pela entrega do suprimento na posição em que o Esqd se encontra. 
 
10.5.1.2.2 Os seguintes processos podem ser empregados para a distribuição de suprimento:  
a) Processo de Distribuição na Unidade;  
- É o processo preferencialmente utilizado no interior da C Pnt Ae. 
b) Processo de Distribuição por Processos Especiais; e  
- Devido às capacidades das Forças Aeroterrestres, entre o escalão recuado e a C Pnt Ae, 
prevalece o suprimento por via aérea;  
- Esse processo especial é indicado quando não há rede viária adequada ou não há zona de 
desembarque (Z Dbq) melhoradas disponíveis na área de objetivos. Ele confere rapidez às 
operações do Esqd C Pqdt, mas é extremamente dependente da disponibilidade de meios aéreos 
e de condições meteorológicas favoráveis. Os processos de desembarque do suprimento 
transportado por via aérea são: por aterragem, lançamento em paraquedas e lançamento em 
queda livre. Os suprimentos podem ser desembarcados diretamente na Z Aç do Esqd C Pqdt;  
- O Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (B DoMPSA) pode 
reforçar ou apoiar diretamente o Esqd, para o desdobramento de ZL para o lançamento de 
cargas;  
- Perda e extravio de cargas deverão ser considerados por ocasião dos lançamentos de carga; 
- Para agilizar a distribuição no interior da C Pnt Ae, a remessa de Sup pode ser realizada por 
helicópteros; 
- Para mais informações sobre o processo de distribuição por via aérea, deverá ser consultado 
o manual EB60-MT-34.404 Manual Técnico de Aerotransporte; e 
- Os demais processos especiais também podem ser empregados pelo Esc Sp.  
c) Processo de Distribuição na Instalação de Suprimento.  
- Processo menos usual. Pode ser mais empregado durante a fase de preparação. 
 
10.5.1.3 Pacotes Logísticos (Pac Log) 
 
10.5.1.3.1 Para a tropa de cavalaria paraquedista, Pac Log é o conjunto de suprimentos 
necessários para um Pel, em determinada fase ou tipo de Op Aet (uma a três jornadas). Pode 
incluir também as viaturas logísticas necessárias para os transportar, desde que possam ser 
disponibilizadas na área de objetivos. 
 
10.5.1.3.2 O suprimento inicial e de acompanhamento recebidos do Esc Sup são processados, 
respectivamente, na área de concentração e aprestamento e na AT, pela Tu Sup, que o loteia 
conforme as necessidades dos Pel. O emprego de Pac Log padronizados tem por finalidade 
agilizar os trabalhos de preparação, transporte e distribuição de suprimentos, e garantir o 
fornecimento de suprimentos ajustados às necessidades dos elementos de combate. 
 
10.5.1.3.3 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.  
 
10.5.1.3.4 As NGA do Esqd devem definir a organização básica dos Pac Log em pessoal e 
viaturas, bem como estabelecer pacotes padronizados, estimando a quantidade e tipos de 
suprimentos necessários por fase e tipo de Op Aet.  
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10.5.1.3.5 Por ocasião do aprestamento, os Pac Log distribuídos aos Pel correspondem ao 
suprimento inicial, a fim de permitir a preparação para o movimento aéreo e desembarque. Os 
demais Pac Log são baseados no suprimento de acompanhamento automático. 
 
10.5.1.3.6 Cabe ao Furriel, sob a orientação do Adj S4, montar os Pac Log na área de 
concentração e aprestamento ou AT. De posse das informações atualizadas dos Pel e da 
situação logística, o Adj S4 irá determinar a modificação dos Pac Log padronizados, adequando-
os às necessidades reais de cada Pel.  
 
10.5.1.3.7 Na área de objetivos, o Pac Log deve, preferencialmente, compor uma única unidade 
de marcha e ser entregue durante à noite. Entretanto, sua entrega nos Pel dependerá da situação 
tática e dos meios logísticos disponíveis, podendo ser entregue a qualquer hora, conforme a 
urgência e a necessidade. 
 
10.5.1.3.8 Quando da organização de Pel provisórios, o planejamento logístico deve ser 
atualizado, adequando-se o Pac Log ao material que integrará cada Pel.  
 
10.5.1.4 Processos de Distribuição de Sup para os Escalões Subordinados  
 
10.5.1.4.1 Considerações Gerais  
a) A entrega dos suprimentos necessários nas instalações do Pel C Ap (PC, Seç Vig Ter, 
instalações da AT) e elementos em apoio ou Ref ao Esqd deverá ser objeto de um planejamento 
específico do S4, sendo detalhados na manobra logística, processos, hora e local onde ocorrerá. 
b) Para os elementos de combate, o processo de distribuição de suprimento a ser utilizado pelo 
Esqd C Pqdt será função do estudo da situação tática e logística. O Esqd normalmente faz a 
entrega de suprimentos empregando um dos seguintes processos de distribuição: 
- na posição do Pel; 
- na AT; 
 
10.5.1.4.2 Na posição do Pel 
- Nesse processo, cabe ao Pel C Ap entregar os Pac Log diretamente aos Pel em 1º Esc. É 
empregado sempre que possível. 
 
10.5.1.4.3 Na AT 
a) Deverá ser empregado durante a fase de preparação ou em situações excepcionais, quando 
a situação tática o exigir. 
b) Será empregado, mediante ordem do S4, quando os Pel necessitarem de suprimento das Cl 
III e V da reserva tática do Esqd C Pqdt, localizada na AT. 
 
10.5.1.5 Suprimento Classe I 
 
10.5.1.5.1 Ração 
a) Ração é a quantidade de alimentos necessários para manter um homem durante um dia. 
Normalmente compreende um ciclo de três refeições: jantar, café da manhã e almoço.  
b) As rações normalmente utilizadas pelo Esqd C Pqdt são: R1, R2 e Alimentação de Emergência 
(AE). 
c) Durante o combate, as rações consumidas pelos elementos de 1º escalão serão as R2 (rações 
de combate) ou AE. 
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d) As R1 (rações quentes, preparadas na cozinha) serão consumidas, sempre que possível, em 
Zona de Reunião (Z Reu) ou situações estáticas. A distribuição da R1 dependerá da situação 
tática, da disponibilidade de água tratada para a sua confecção e de ordem do Esc Sp. 
 
10.5.1.5.2 Escalonamento das rações  
a) Com o Homem  
- Cada homem transporta uma AE, que não faz parte da reserva orgânica do Esqd e só  
pode ser consumida mediante ordem do comando do Esqd C Pqdt.  
- Cada indivíduo integrante dos escalões de assalto e acompanhamento deve ser  
introduzido na área de objetivos com 1 ração R2 na mochila, além da AE. 
b) Com os Pel e o Esqd 
- Conforme o quadro de escalonamento abaixo. 
 

ELEMENTO TRANSPORTE RAÇÃO QUANTIDADE 

Esqd C Pqdt  

Na cozinha 

A prevista para 
a operação 
(consumo 
imediato) 

2/3 a 1/3 da ração para o 
efetivo existente no Esqd 

Tu Aprv R2 
1 ração para o efetivo 

previsto do Esqd (reserva 
orgânica) 

Pelotões Nas viaturas R2 
1 ração para o efetivo 

previsto do Pel 
(reserva orgânica) 

Quadro 10-1 – Quadro de escalonamento das rações 

 
c) Reserva Orgânica de Suprimento Classe I  
- É a quantidade de suprimento dessa classe existente e que não esteja destinada para o 
consumo imediato. 
- O escalonamento apresentado no quadro acima indica a existência de duas rações R2 não 
destinadas ao consumo imediato e que constituem, portanto, a reserva orgânica de Sup Cl I do 
Esqd C Pqdt. 
- O Esqd consome sua reserva orgânica quando necessário, sem solicitar autorização a seu Esc 
Sp. Logo após ser consumida, o Esqd participa tal fato à Bda ou à FT U Pqdt, conforme a 
situação, e pede a reposição do Sup ao B Log Pqdt.  
d) Suprimento Automático ou a Pedido  
- Sempre que possível, o Sup Cl I será automático, sem pedido ao Esc Sp.  
- O suprimento automático compreende as rações necessárias para o consumo imediato, 
baseado no efetivo existente, informado no Sumário diário de pessoal (SUDIPE) do Esqd. 
e) O Esqd C Pqdt fará um pedido eventual nas seguintes situações:   
- necessidade de recomposição de sua reserva orgânica, por ter atingido o nível mínimo previsto 
nos planos e ordens de apoio logístico;  
- necessidade de recomposição da quantidade de AE, com base no efetivo existente;  
- quando o tipo de ração a ser consumida em cada uma das três refeições de um ciclo de ração 
não for a prevista;  
- quando o excesso de rações comprometer a capacidade de transporte ou a mobilidade; e  
- quando for julgado, por outras razões, estritamente necessário.   
f) Por ocasião dos pedidos eventuais serão feitos os reajustamentos necessários para a 
recomposição dos níveis previstos. 
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10.5.1.5.3 Preparo e Distribuição das Refeições 
- A preparação, transporte e coordenação da distribuição das rações prontas nos Pel será 
encargo do Pel C Ap. 
 
10.5.1.5.4 Suprimento de Água  
a) O B Log Pqdt instala e opera um P Distr de água para as OM da Bda.  
b) O Esqd C Pqdt se abastece no P Distr usando camburões, tonéis ou o reboque cisterna de 
dotação. Qualquer que seja o meio usado, ele deve ser empregado exclusivamente para o 
transporte de água.  
c) Normalmente, o recebimento será feito à noite, podendo, conforme a necessidade, ocorrer a 
qualquer hora. Poderá ocorrer de o Esqd receber um horário específico para se ressuprir, 
particularmente, quando o suprimento é limitado ou a procura é excessiva. 
d) A distribuição de água Pel é feita, em princípio, junto com a distribuição de suprimento Cl I, 
entretanto, os Pel poderão se ressuprir de água a qualquer momento, junto ao reboque cisterna 
para água do Esqd. 
 
10.5.1.6 Suprimento Classe II 
 
10.5.1.6.1 A Tu Sup recolhe o material de intendência que estiver inservível ou sem condições 
de uso. Após reunir esse material, remeterá ao Esc Sp para descarte, consolidando as 
necessidades dos Pel quanto a essa classe de suprimento, para que o S4 solicite ao Esc Sp a 
substituição ou recompletamento do material. 
 
10.5.1.6.2 Quantidades limitadas de suprimento dos artigos essenciais dessa classe são 
incluídas no suprimento. Estoques mínimos são incluídos no suprimento de acompanhamento. 
 
10.5.1.6.3 Ao final da fase de preparação, um destacamento DoMPSA desdobra um Posto de 
Distribuição de Material Aeroterrestre que distribui ao Esqd, principalmente, o paraquedas e, de 
forma suplementar, fardos e pacotes destinados ao Ass Aet. A equipagem dos elementos do 
Esqd C Pqdt é assistida por especialistas DoMPSA. 
 
10.5.1.6.4 O material aeroterrestre utilizado pelo Esqd na chegada à área de objetivos, como 
paraquedas, fardos e pacotes, deverá ser homiziado no terreno, ou entregue à equipe DoMPSA 
já localizada na Z Aç da Bda (no P Col Slv do Dst Log), sempre que a situação tática permitir. 
 
10.5.1.6.5 Durante toda a operação, o B DoMPSA distribui material aeroterrestre ao Esqd C Pqdt 
na BLB. Pode também reforçar ou apoiar diretamente o Esqd, para o recolhimento do material 
aeroterrestre na ZL após o salto. 
 
10.5.1.7 Suprimento Classe III 
 
10.5.1.7.1 Considerações Gerais 
a) As viaturas são embarcadas nas aeronaves com o depósito de combustível cheios até ¾ da 
capacidade, e se possível, com combustível adicional em camburões, de forma que a dotação 
prescrita de cada viatura seja suficiente para deslocá-la de 250 km a 300 km, no mínimo. Os 
lubrificantes adicionais de dotação prescrita são conduzidos nas próprias viaturas. 
b) Inicialmente, os Sup Cl III são enviados à área de objetivos em pequenos recipientes. Durante 
as ações subsequentes, os Sup Cl III podem ser remetidos à C Pnt Ae em lotes maiores. 
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c) No Esqd C Pqdt, o Sup de combustíveis é encargo da Tu Sup, enquanto o de óleos e 
lubrificantes para viaturas são encargo da Tu Mnt. 
 
10.5.1.7.2 Pedido  
a) O relatório diário da situação de Sup Cl III tem efeito de pedido. 
b) Esse relatório informa a quantidade de combustível existente nos tonéis do Esqd e a estimativa 
das necessidades para o período seguinte (normalmente 24 horas).  
c) Com base no relatório diário de situação, a Bda/FT U Pqdt abre um crédito para o Esqd C 
Pqdt. O crédito de Sup Cl III, não consumido no período considerado, não é acumulado para o 
período seguinte.  
 
10.5.1.7.3 Recebimento  
a) O Esqd C Pqdt receberá o Sup Cl III em sua AT, incluído no comboio logístico do B Log Pqdt. 
Serão utilizados tonéis para essa finalidade.  
b) O suprimento de graxas e lubrificantes será realizado pelo mesmo processo do combustível. 
Ele deverá ser entregue, em situação normal, na AT do Esqd C Pqdt. 
 
10.5.1.7.4 Distribuição aos Pelotões na Área de Objetivos 
a) O reabastecimento das viaturas dos Pel será realizado em princípio à noite, o mais à frente 
que a situação tática permitir.  
b) As frações constituídas, ou viaturas isoladas, deslocam-se até o local determinado para o 
reabastecimento. 
c) O reabastecimento é feito, basicamente, pelo recompletamento dos reservatórios e camburões 
de viaturas e pela troca de vasilhames. 
 
10.5.1.7.5 Nível de Segurança  
a) No planejamento da manobra logística, em função do apoio do Esc Sp e da missão, o S4 
estabelece um nível de segurança de combustível, por tipo de viatura, que, quando atingido, 
impõe o reabastecimento na primeira oportunidade.  
b) Esse nível de segurança deverá ser, em princípio, de 1/3 da capacidade do tanque de 
combustível. 
c) Devido às dificuldades para o ressuprimento nas Op Aet e o elevado consumo de Sup Cl III 
pelas missões dinâmicas, o consumo de Sup Cl III deverá ser cuidadosamente planejado. O 
desperdício e o os deslocamentos não essenciais para as operações deverão ser evitados. 
 
10.5.1.7.6 Posto de Distribuição de Suprimento Classe III 
- Viaturas dos Pel em trânsito pela AT poderão ser abastecidas no P Distr Cl III nesta área. 
 
10.5.1.8 Suprimento Classe IV 
 
10.5.1.8.1 A cuidadosa seleção da Z Dbq pode reduzir as necessidades dessa classe de 
suprimento. Seu emprego é realizado, normalmente, nas operações defensivas. 
 
10.5.1.8.2 Caso seja preciso, a necessidade desse suprimento será levantada pelos Pel e 
consolidada pela Tu Sup, para que seja enviado ao Esc Sp pelo S4. 
 
10.5.1.9 Suprimento Classe V  
 
10.5.1.9.1 Pedido  
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a) O pedido dessa classe de suprimento é feito por intermédio de uma O Trnp, onde  
constam a quantidade e o tipo da munição desejada.  
b) Após o desembarque, o Esqd solicita apenas a munição necessária para completar sua 
dotação orgânica (DO). Poderá ser autorizado ultrapassar o nível da DO, se houver previsão de 
emprego de munição em missão específica. 
c) DO é a quantidade de munição, expressa em tiros por arma, que o Esqd deve transportar com 
seus homens e viaturas orgânicas. É fixada no QO do Esqd. 
 
10.5.1.9.2 Recebimento  
a) Enquanto houver Sup Cl V (munição) disponível, dentro do crédito autorizado, o Esqd recebe 
a munição de que necessita para completar a DO diretamente na sua AT. 
b) Em situações excepcionais, o Esqd C Pqdt poderá ter que buscar a munição no P Distr Cl V 
desdobrado dentro do Dst Log. Nesse caso, é necessário primeiramente autenticar a O Trnp no 
posto de controle de munição da Bda (ou P Distr Cl V da FT U Pqdt), antes da apanha. 
 
10.5.1.9.3 Distribuição aos pelotões  
a) O remuniciamento dos Pel será realizado, em princípio, à noite, o mais à frente que a situação 
tática permitir, através do P Remn.  
b) Com a viatura de munição posicionada, as frações constituídas, ou viaturas isoladas, 
deslocam-se até o local determinado para o remuniciamento. 
 
10.5.1.9.4 Nível de Segurança 
a) Na manobra logística, poderá ser estabelecido um nível de segurança para o Sup Cl V 
(munição), pelas mesmas razões do nível de segurança do Sup Cl III. 
b) O nível de segurança poderá ser estabelecido por arma, por calibre ou por tipo de munição 
(1/3 da DO, por exemplo). 
 
10.5.1.10 Suprimento Classe VI 
 
10.5.1.10.1 Dessa classe de suprimento, o Esqd C Pqdt utilizar-se-á, normalmente, das cartas, 
cujo recebimento, distribuição e solicitação ao B Log Pqdt cabe ao S2.  
 
10.5.1.10.2 Caso seja preciso, a necessidade desse suprimento será levantada pelos Pel e 
consolidada pela Tu Sup, para que seja enviado ao Esc Sp pelo S4. 
 
10.5.1.10.3 Quantidades limitadas de suprimento dos artigos essenciais dessa classe são 
incluídas no suprimento. Estoques mínimos são incluídos no suprimento de acompanhamento. 
 
10.5.1.11 Suprimento Classe VII 
 
10.5.1.11.1 Caso seja preciso, a necessidade desse suprimento será levantada pelos Pel e 
consolidada pela Tu Com, para que seja enviado ao B Log Pqdt pelo S4, seguindo as normas 
estabelecidas pela Bda/FT U Pqdt. 
 
10.5.1.11.2 Quantidades limitadas de suprimento dos artigos essenciais dessa classe são 
incluídas no suprimento. Estoques mínimos são incluídos no suprimento de acompanhamento.  
 
10.5.1.12 Suprimento Classe VIII  
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10.5.1.12.1 Pedido 
- O PS providencia para recompletar seu estoque, apresentando pedidos informais ao P Distr Cl 
VIII no Dst Log.  
 
10.5.1.12.2 Distribuição 
a) A distribuição de suprimento Cl VIII em combate não obedece a processos preestabelecidos. 
É realizada informalmente, através dos elementos de saúde dos diferentes escalões, 
aproveitando, quando possível, o movimento das ambulâncias ou por meio dos Pac Log.  
b) O PS recebe da Tu Sup e mantém pequenos estoques de suprimento de saúde, adequados 
ao nível de apoio prestado. Esses estoques constituem a reserva orgânica de Sup Cl VIII. 
 
10.5.1.13 Suprimento Classe IX 
 
10.5.1.13.1 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) A Tu Mnt faz pedidos informais ao B Log Pqdt, por meio da Seção Leve de Manutenção (Seç 
L Mnt), caso esteja em apoio ou Ref ao Esqd C Pqdt, normalmente desdobrada na AT. 
 
10.5.1.13.2 Reserva de Suprimento de Peças e Conjuntos de Reparação 
a) A fim de atender às necessidades do Esqd C Pqdt, a Tu Mnt mantém um estoque adequado 
de peças e conjuntos de reparação, o qual constitui a reserva orgânica de Sup Cl IX do Esqd. 
b) Cabe ao Chefe da Tu Mnt a administração e processamento do suprimento referente a 
peças e conjuntos de reparação. 
 
10.5.1.14 Suprimento Classe X 
- O suprimento da Classe X deve ser solicitado conforme as normas específicas para cada item, 
estipuladas pelo B Log Pqdt. 
 
10.5.1.15 Material Salvado e Capturado 
 
10.5.1.15.1 Material Salvado 
a) Caso o Esqd C Pqdt componha os escalões precursor e de assalto, em coordenação com o 
Esc Sp, os elementos de manutenção podem acompanhar esses escalões para se encarregarem 
de estabelecer um P Col Slv próximo à zona de desembarque. 
b) O material salvado constitui valiosa fonte de suprimento. O Esqd C Pqdt é responsável pela 
evacuação de salvados para o P Col Slv do Dst Log ou, se isso não for possível, para o seu Eixo 
de Suprimento e Evacuação (E Sup Ev), onde será coletado pelo B Log Pqdt. 
c) Todo o material salvado que necessitar de apoio de manutenção é atendido, inicialmente pela 
Tu Mnt, e se recebida em apoio ou Ref, por elementos da Seç L Mnt do B Log Pqdt que poderão 
estar desdobrados na AT do Esqd C Pqdt. 
d) Se recuperado e mediante as normas em vigor, o material salvado pode voltar à cadeia de 
suprimento, sendo entregue aos Pel de origem ou àqueles que estiverem mais necessitados. O 
que não puder ser reparado no Esqd C Pqdt será evacuado para o P Col Slv do Dst Log. Nessa 
instalação, o que for recuperado volta à cadeia de suprimento através do sistema de suprimento 
ou de manutenção da Bda/FT U Pqdt. 
 
10.5.1.15.2 Material Capturado  
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a) Com o material capturado do inimigo procede-se da mesma forma que para o material salvado, 
exceto no que se refere às amostras de materiais novos, que devem ser imediatamente 
encaminhadas, após o conhecimento do S2, aos órgãos técnicos do Esc Sp. 
b) Evacuação do Material Capturado 
- O material capturado é evacuado para o P Col Slv mais próximo, no Dst Log. 
- Quando material capturado com características desconhecidas ou modificadas der entrada no 
P Col Slv, torna-se necessário informar, no mais curto prazo, ao S2 do Esqd C Pqdt, que, por 
sua vez, deve informar ao E2 da Bda. 
- Munição e outros artigos cujo manuseio por pessoal não habilitado possa oferecer perigo, não 
devem ser deslocados, mas mantidos sob vigilância, se praticável, enquanto se notifica, no mais 
curto prazo, o Oficial de Munições do Esqd. 
- O material em condições de utilização pode ser distribuído através dos canais de suprimento, 
mediante aprovação do Cmt Bda/FT U Pqdt. Equipamentos, combustíveis, lubrificantes e 
munições devem ser examinados e aprovados antes de serem utilizados. 
- Suprimentos de saúde são manuseados de acordo com a Convenção de Genebra, sendo 
entregues às instalações de saúde, para inspeção, antes de sua redistribuição ou uso. Esses 
suprimentos são de especial valor para tratamento de PG doentes e feridos e no atendimento de 
civis. 
 

 
Fig 10-3 – Fluxo do Sup – do Dst Log à AT e desta aos Pel C Pqdt 

 
10.5.2 FUNÇÃO LOGÍSTICA MANUTENÇÃO NO Esqd C Pqdt 
 
10.5.2.1 Considerações Gerais 
 
10.5.2.1.1 Os comandantes, em todos os escalões, são responsáveis pela manutenção 
adequada de todo o seu material, devendo tomar providências para a pronta recuperação do que 
estiver danificado, para que retorne ao serviço o mais rapidamente possível. 
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10.5.2.1.2 A prioridade é dada às atividades ligadas à Mnt durante o período que antecede a 
concentração e aprestamento, com o objetivo de aumentar a disponibilidade dos meios. A Mnt 
até 2º escalão podem ser desencadeadas nas áreas de concentração, sem restrições 
 
10.5.2.1.3 Em princípio, a Mnt deve ser executada tão à frente quanto o permitirem a situação 
tática e a disponibilidade de tempo e recursos. A fim de reduzir a necessidade de evacuação, é 
preferível a ida do pessoal de manutenção ao encontro do material a proceder em sentido 
inverso. 
 
10.5.2.1.4 O problema de Mnt é ampliado pelo relativamente limitado número de elementos 
especializados na área de objetivos, particularmente por ocasião do assalto, e pelos danos 
resultantes do lançamento. A fim de reduzir ao mínimo as necessidades, deve ser realizada, 
antes da partida, uma manutenção intensiva para assegurar o mais elevado grau de prontidão 
operacional de todo o equipamento que deve ser encaminhado à C Pnt Ae. 
 
10.5.2.1.5 Ao longo das ações táticas iniciais e subsequentes, deve ser priorizada 
a troca direta de peças e de conjuntos e a manutenção dos sistemas de armas e material de 
comunicações. 
 
10.5.2.2 Atividades da Função Logística de Manutenção no Esqd C Pqdt 
 
10.5.2.2.1 Levantamento das Necessidades 
a) O planejamento de Mnt com base no levantamento das necessidades permite ao S4 predizer 
o tempo de indisponibilidade do material e proporciona maior previsibilidade ao processo de 
manutenção. 
b) O levantamento das necessidades de manutenção no Esqd C Pqdt é consolidado nos Pel, de 
onde segue para o S4. Definidas as necessidades e disponibilidades, o Esqd solicita apoio ao B 
Log Pqdt para a Mnt que esteja além de sua capacidade. 
 
10.5.2.2.2 Manutenção Preventiva, Corretiva, Preditiva e Reparo de Danos em Combate 
a) A Mnt preventiva é a base do sistema de manutenção do Esqd C Pqdt e engloba os 
procedimentos de baixa complexidade e que demandem curtos períodos de trabalho. Essa 
atividade é prevista no Plano de Manutenção do Esqd C Pqdt. Deve ser intensificada na fase de 
preparação, para assegurar o elevado grau de disponibilidade e confiabilidade no material 
envolvido na operação. 
b) A manutenção corretiva, dependendo da sua complexidade e do tempo que demande, poderá 
ser realizada na própria posição em que o material apresentou a falha ou na AT. Suas tarefas 
logísticas relacionadas serão alvo de maior emprego durante as ações táticas iniciais. 
c) A manutenção preditiva, em operações, dificilmente será realizada pelo Esqd C Pqdt. 
d) O reparo de danos em combate é um procedimento de manutenção emergencial, realizado 
pela Tu Mnt em ambiente de combate e segundo critérios técnicos.  
 
10.5.2.3 Estrutura de Manutenção no Esqd C Pqdt 
 
10.5.2.3.1 A execução da manutenção de material, no âmbito do Esqd, estrutura-se nos 
seguintes elementos e frações: 
a) guarnição ou operador, apenas no caso de o material não dispor de uma guarnição designada; 
b) Tu Mnt; e 
c) Seç L Mnt/B Log Pqdt, se recebida em apoio ou Ref. 
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10.5.2.4 Escalonamento da Manutenção no Esqd C Pqdt 
 
10.5.2.4.1 Apenas o 1º escalão de manutenção é executado no Esqd C Pqdt. No Dst Log, 
poderão ser executados o 2º escalão e algumas atividades do 3º escalão de manutenção. 
 
10.5.2.4.2 As atividades do 1º escalão de manutenção, considerada uma escala de 
complexidade crescente, são responsabilidade do operador e/ou guarnição, e da Tu Mnt. Caso 
o Esqd C Pqdt seja apoiado pelo B Log Pqdt com uma Seç L Mnt, algumas atividades do 2º 
escalão de manutenção poderão ser realizadas por essa fração na AT do Esqd. 
 
10.5.2.4.3 Manutenção a Cargo do Esqd C Pqdt 
a) Manutenção Preventiva 
- As tarefas mais simples de manutenção preventiva, com ênfase nas ações de conservação do 
material e reparações de falhas de baixa complexidade, devem ser realizadas pelo operador e/ou 
guarnição. As tarefas mais complexas e que demandem mais tempo são executadas pela Tu 
Mnt, na AT ou nas próprias posições ocupadas pelo material, com o apoio do operador e/ou da 
guarnição. 
- As tarefas de maior complexidade ou que demandem maior tempo serão realizadas na AT por 
elementos da Seç L Mnt em apoio ou Ref ao Esqd, apoiados pela guarnição ou operador. 
b) Manutenção Corretiva 
- As tarefas de baixa complexidade e que demandem curto espaço de tempo poderão ser 
realizadas nas AT pela Tu Mnt, auxiliada pela guarnição ou operador. 
- A Tu Mnt também deverá se encarregar das tarefas da manutenção corretiva de 1º escalão que 
exijam ferramental especializado e maior tempo de execução. Essas tarefas também poderão 
ser realizadas na AT por elementos da Seç L Mnt em apoio ou Ref. 
 
10.5.2.5 Execução da Manutenção no Esqd C Pqdt 
 
10.5.2.5.1 Material Motomecanizado 
a) É executada pelas guarnições das viaturas, pela Tu Mnt e pela Seç L Mnt em apoio ou Ref, 
se for o caso (do B Log Pqdt), quando desdobrada em apoio ao Esqd. 
b) Considerações sobre as Atribuições da Guarnição da Viatura 
- A guarnição da viatura é a base da cadeia de manutenção e tem como encargo a maior parte 
das tarefas de manutenção preventiva de 1º escalão, realizada com o ferramental orgânico e 
suprimento fornecido pela Tu Mnt.  
- São encargos da guarnição da viatura as tarefas mais simples de manutenção preventiva, com 
ênfase nas ações de conservação do material e reparações de falhas de baixa complexidade. 
As guarnições também auxiliam a Tu Mnt na execução da manutenção preventiva e corretiva de 
1º Escalão mais complexa ou que demande maior tempo.  
- Nos períodos estáticos, a manutenção será realizada conforme planejamento do Esqd. Em 
combate ou operações, a manutenção deve ser realizada sempre que possível, antes, durante e 
após operação severa ou grandes deslocamentos da viatura. 
c) Considerações sobre as Atribuições da Tu Mnt: 
- A Tu Mnt apoia os pelotões na Mnt preventiva e corretiva de 1º escalão, coordenando, 
assistindo e ampliando o trabalho das guarnições e, também, realiza o levantamento das 
necessidades de Mnt de 1º escalão. 
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- A Tu Mnt executa a Mnt que demande ferramental especializado e maior tempo de execução, 
com apoio da guarnição da viatura. Realiza a Mnt na AT ou na própria posição em que se 
encontra a viatura, dependendo da complexidade e do tempo estimado para o reparo. 
- As viaturas que não puderem ser reparadas na AT são evacuadas para o Dst Log. 
d) Considerações sobre a Seç L Mnt recebida em apoio ou Ref: 
- É o principal elemento de apoio de manutenção motomecanizado do Esqd. Se recebida em 
apoio ou Ref, realiza na AT todas as tarefas da manutenção preventiva e corretiva de 1º escalão 
que não puderam ser realizadas pela Tu Mnt. 
- Quando autorizada pelo B Log Pqdt, poderá iniciar a Mnt de 2º Escalão, desde que receba o 
suprimento e disponha do ferramental necessário.  
e) Quando não conseguirem recuperar uma viatura indisponível, os elementos de Mnt, em 
princípio, solicitarão o auxílio do escalão imediatamente superior. Além dessa providência, a Tu 
Mnt poderá evacuar a viatura, no mínimo, até o E Sup Ev do Dst Log, a partir de onde os 
elementos do B Log Pqdt assumirão a evacuação. 
 
10.5.2.5.2 Armamento e Instrumentos Óticos e de Direção e Controle de Tiro (IODCT)  
a) A manutenção do armamento e dos IODCT é pela Tu Mnt e por elementos da Seç L Mnt do B 
Log Pqdt desdobrada, se recebida em apoio ou Ref ao Esqd. 
b) Encargos do operador/guarnição: o operador (armamento individual) ou a guarnição 
(armamento coletivo) são os responsáveis pela manutenção preventiva de 1º escalão, de menor 
complexidade e que exijam curto espaço de tempo para a sua execução. Essa manutenção pode 
ser realizada diariamente (em função das condições climáticas) ou em períodos determinados 
pelo S4 no planejamento de manutenção Esqd C Pqdt (normalmente, uma vez por semana).  
c) Encargos da Tu Mnt: apoiar, com suprimento e orientação técnica, a manutenção de 1º escalão 
do armamento e IODCT realizada pelos operadores e guarnições e realizar, nas AT ou nas 
posições dos pelotões, a manutenção de 1º escalão de maior complexidade e duração. 
d) Além dos meios orgânicos, o Esqd C Pqdt poderá contar com o apoio do Esc Sp, 
proporcionado pelo B Log Pqdt, caso desdobre uma Seç L Mnt na AT, a fim de prestar apoio de 
2º escalão de manutenção de armamento. 
 
10.5.2.5.3 Material de Comunicações 
a) A manutenção preventiva de 1º escalão do material de comunicações do Esqd C Pqdt é feita 
pelos radio operadores e por elementos especializados da Tu Com.  
b) As tarefas de manutenção preventiva e corretivas de 1º escalão, que demandem maior 
complexidade e tempo, poderão ser executadas por elementos da Tu Com.   
c) Se for conveniente, o S4 poderá centralizar a atividade de manutenção e suprimento do 
material de comunicações com o Oficial de Manutenção do Esqd ou passar elementos da Tu 
Com à disposição da Tu Mnt para a execução da manutenção do material eletrônico e de 
comunicações embarcado nas viaturas. 
d) A manutenção de 2º escalão do material de comunicações é encargo da Bda e, normalmente, 
não é realizada no Esqd C Pqdt. 
 
10.5.2.5.4 Material de Saúde 
- A Tu Sau executa apenas a manutenção de 1º escalão do material de saúde. Em caso de 
necessidade de realização da manutenção de escalões mais elevados, o material deve ser 
evacuado para o Esc Sp. 
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Fig 10-4 – Fluxo da Mnt – do Dst Log à AT e desta aos Pel C Pqdt 

  
10.5.3 FUNÇÃO LOGÍSTICA SAÚDE NO Esqd C Pqdt 
 
10.5.3.1 Considerações Gerais 
 
10.5.3.1.1 Essa Função Logística, com medidas preventivas e curativas, busca reduzir a 
incidências de baixas e a manutenção da higidez física e mental dos elementos apoiados 
 
10.5.3.1.2 O atendimento médico adequado é uma responsabilidade do comando, em todos os 
escalões. Ele visa à conservação dos efetivos e à preservação da eficiência e do moral da tropa. 
 
10.5.3.1.3 No Esqd C Pqdt o apoio de saúde é planejado, coordenado e controlado pelo S1, 
auxiliado pelo Oficial de Saúde. O apoio de manutenção e suprimento de Classe VIII é planejado 
pelo S4 do Esqd C Pqdt de modo a ajustar-se ao plano tático terrestre. Ele é prestado, 
inicialmente, no PS, localizado em posição avançada na AT e próximo do E Sup Ev do Esqd. 
 
10.5.3.1.4 De maneira geral, os integrantes do Esqd C Pqdt devem possuir um conhecimento de 
higiene militar e primeiros socorros mais aprimorada em relação às tropas de cavalaria 
convencionais, tendo em vista que, muitas vezes, operam sem a assistência imediata de um 
especialista. 
 
10.5.3.1.5 O Oficial de Saúde assessora o Cmt Esqd C Pqdt levantando dados de saúde dos 
militares empregados. Com base nestas informações, o Cmt Esqd propõe ao Esc Sp medidas 
preventivas de saúde, como imunizações, quimioprofilaxia, proteção contra vetores e medidas 
sanitárias adequadas ao ambiente. 
 
10.5.3.1.6 A prioridade é dada às atividades ligadas à saúde durante o período que antecede a 
concentração, com o objetivo de aumentar a disponibilidade do pessoal. 
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10.5.3.1.7 O Esqd C Pqdt não tem encargos de hospitalização, cabendo à Tu Sau realizar o 
tratamento médico de emergência juntamente com o Oficial de Saúde, e quando necessário, 
evacuar feridos, doentes e acidentados entre os PS e o módulo de saúde no Dst Log. Nesta 
seção, o termo ferido aplica-se, também a doentes e acidentados. 
 
10.5.3.1.8 A evacuação, quando realizada em um meio não especializado de saúde, é chamada 
de evacuação de ferido. É o caso do transporte de um ferido realizado pela sua própria fração e 
sem acompanhamento de um militar de saúde, entre o local onde ocorreu o ferimento e o PS do 
Esqd. 
 
10.5.3.1.9 A evacuação realizada em um meio especializado de saúde é chamada de evacuação 
médica. É o caso, no Esqd C Pqdt, do transporte do ferido na ambulância, sob os cuidados da 
Tu Sau e Oficial de Saúde. A evacuação médica pode ter origem no local onde ocorreu o 
ferimento ou no PS e pode ser apoiada por meios e pessoal do escalão superior e aeronaves. 
 
10.5.3.1.10 Caso o Esqd C Pqdt componha os escalões precursor e de assalto, em coordenação 
com o Esc Sp, os elementos de saúde essenciais ao apoio podem acompanhar esses escalões, 
e podem também selecionar um ponto de refúgio. 
 
10.5.3.1.11 O Esqd C Pqdt poderá receber apoio da Bda Inf Pqdt através do Destacamento de 
Saúde Paraquedista (Dst Sau Pqdt), pela promoção de medidas contra doenças existentes na 
área de operações e doenças endêmicas, programas de aclimatação, melhoria das condições 
de higiene nos locais de concentração e medidas curativas e operativas em campanha. O Dst 
Sau Pqdt também pode planejar e realizar a evacuação e o resgate de feridos desde a linha de 
contato até o Posto de Atendimento Avançado (PAA) na BLB. 
 
10.5.3.2 Desdobramento do Apoio de Saúde no Esqd C Pqdt 
 
10.5.3.2.1 Posto de Socorro 
a) É uma instalação para assistência aos feridos e doentes, instalado e operado pela Tu Sau, 
em local abrigado, à frente e próximo da AT. Constitui o elo mais avançado da cadeia de 
evacuação do serviço de saúde e é a primeira instalação onde existe atendimento médico. 
Normalmente as próprias frações realizam a evacuação dos feridos até o PS.  
b) O PS possui capacidade limitada de retenção, tratamento e evacuação de feridos ou doentes. 
Ele executa medicina preventiva (exceto apoios de veterinária e farmacêutico) e atendimento 
primário (exceto cirurgia de controle de danos e tratamento odontológico).  
c) São Funções do PS 
- receber e fichar os pacientes; 
- realizar a evacuação médica dos feridos mais graves das posições em que se encontrarem 
diretamente para o módulo de saúde no Dst Log, se necessário;  
- examinar e classificar os pacientes, fazendo retornar ao serviço os considerados aptos e 
preparando e estabilizando os demais para a evacuação médica; 
- fazer o tratamento, limitado ao necessário para salvar a vida ou um membro; 
- fazer a profilaxia e o tratamento inicial do choque; 
- providenciar abrigo temporário para os feridos; e 
- reunir os mortos no Posto de Coleta de Mortos (P Col Mor) do Esqd para posterior evacuação 
ou recolhimento para o P Col Mor da Bda/FT U Pqdt. 
d) O Esc Sp é responsável pela evacuação médica do PS para a retaguarda. 
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e) Em função da situação tática, do número de baixas e da necessidade de apoio de saúde, o 
Esqd poderá receber do Esc Sp turmas ou equipes adicionais para uma determinada fase do 
combate ou da operação. 
f) O PS dispõe de uma ambulância que normalmente caracteriza o próprio PS. Ela realiza, 
prioritariamente, a evacuação médica dos feridos graves, do PS do Esqd para o módulo de saúde 
no Dst Log, quando necessário. 
 
10.5.3.3 Tratamento e Evacuação de Feridos 
 
10.5.3.3.1 Em caso de Ass Aet através de missão de lançamento, há grande possibilidade da 
ocorrência da demanda por tarefas de evacuação durante a reorganização, ainda que não haja 
ação direta do inimigo. Nessa situação, elementos de saúde não pertencentes ao Esqd C Pqdt 
poderão ser estabelecidos pelo Esc Sp na ZL previamente. 
 
10.5.3.3.2 Quando um homem é ferido ou adoece, os primeiros socorros devem ser prestados 
por um companheiro de sua fração, ou por ele mesmo se tiver condições de fazê-lo. Se 
necessária a evacuação para o PS, os feridos e doentes que puderem se locomover o farão por 
seus próprios meios e, aqueles que não o puderem, serão conduzidos pelos integrantes de sua 
fração ou outros elementos designados pelo Esqd ou, ainda, serão assinalados no terreno e 
esperarão a evacuação pela Tu Sau. 
 
10.5.3.3.3 Os Pel C Pqdt, quando necessário e possível, estabelecem pontos de refúgio, que 
são instalações muito sumárias, situadas em locais abrigados, para onde os feridos são 
inicialmente conduzidos e onde podem ser sumariamente preparados para a evacuação até o 
PS. Esses pontos poderão ser apoiados por elementos da Tu Sau.  
 
10.5.3.3.4 No PS, o ferido receberá os primeiros socorros e será, se necessário, preparado para 
ser evacuado para o módulo de saúde no Dst Log, a bordo de uma ambulância ou da própria 
viatura que o trouxe. 
 
10.5.3.3.5 Em caso de falta de viaturas para a evacuação de feridos, podem também ser 
empregados o transporte “a braço”, por meios capturados ou por qualquer outro recurso local. 
 
10.5.3.3.6 No PS ferido receberá o atendimento médico necessário.  
a) Os que possam voltar ao combate em curto prazo são mantidos no PS ou nas suas 
proximidades, para que, logo que estejam aptos, retornem aos Pel. Esse retorno será 
coordenado pelo S1 e os Cmt Pel. 
b) Aqueles que não tiverem condições de retornar à frente de combate são preparados para 
evacuação. 
 
10.5.3.3.7 Para os feridos graves, poderá ser solicitada a evacuação aeromédica, o que 
normalmente é feito através da rede logística da Bda, podendo, em caso de necessidade, ser 
utilizada a própria rede de comando. Tal procedimento ocorrerá somente após consolidados os 
objetivos de assalto e havendo condições técnicas e táticas. 
 
10.5.3.3.8 Quando o PS desloca-se, os feridos que não possam se locomover são deixados em 
grupos que serão recolhidos pelo Esc Sp. Se necessário, um atendente permanecerá com os 
feridos. 
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Fig 10-5 – Fluxo da Sau – do Dst Log à AT e desta aos Pel C Pqdt 

 
10.5.4 FUNÇÃO LOGÍSTICA TRANSPORTE NO Esqd C Pqdt 
 
10.5.4.1 Considerações Gerais 
 
10.5.4.1.1 Durante a concentração, prevalecem as atividades de transporte. Nesse momento, o 
Esqd C Pqdt pode receber o apoio do B Log Pqdt, para realizar o deslocamento de suas viaturas, 
para a área de concentração e aprestamento, caso seja afastada de sua posição. Nessa 
situação, o S4 deve coordenar as ações do Esqd C Pqdt com a Bda/FT U Pqdt, para a elaboração 
do plano de transporte do Esqd (caso não seja imposto pelo Esc Sp). 
 
10.5.4.1.2 Durante o aprestamento, prevalecem as atividades de preparação do material previsto 
a ser transportado para a C Pnt Ae. O B DoMPSA pode apoiar o Esqd diretamente com 
especialistas, a fim de preparar cargas pesadas para o aerotransporte, prover assistência ou 
assessoramento técnico quanto à execução, ao planejamento do aerotransporte e à elaboração 
de documentos e planos de transporte aéreo. 
 
10.5.4.1.3 Para a fase de movimento aéreo, o Esc Sp aloca aeronaves para o transporte de 
material e pessoal do Esqd C Pqdt até a área de objetivos. Nessa ocasião, os S3 e S4 
desenvolvem plano específico, de modo a assegurar um planejamento coordenado e 
pormenorizado, em estreita ligação com a unidade da Força Aérea ou com a Aviação do Exército 
encarregada do aerotransporte. 
 
10.5.4.1.4 Os planos de carregamento de material, de embarque de pessoal, ou NGA de 
carregamento do Esqd devem ser mantidos atualizados e adaptáveis às prováveis situações de 
emprego, visando a manutenção do estado de sobreaviso, durante as operações. 
 
10.5.4.1.5 Os planos de carregamento e embarque é incluído, normalmente, no plano de 
movimento aéreo do Esqd C Pqdt. Esse documento se constitui, de uma forma geral, e um 
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extrato do plano respectivo do Esc Sp, acrescido de documentos específicos do Esqd (PQ-2, por 
exemplo). 
 
10.5.4.1.6 O Mestre de Salto (MS) Paraquedista é o combatente paraquedista do Esqd C Pqdt 
habilitado a comandar o lançamento de pessoal e material leve do Esqd, de uma aeronave militar 
em voo. O MS conduz as frações do Esqd durante o embarque, o voo e o lançamento para o 
cumprimento de suas missões. 
 
10.5.4.1.7 O Mestre de Transporte é o militar do Esqd C Pqdt habilitado a realizar o planejamento 
e execução de operação de aerotransporte de pessoal e material, no nível do Esqd. 
 
10.5.4.1.8 Em uma Op Aet, é desejável que o MS e o Mestre de Transporte dos aviões atribuídos 
ao Esqd não sejam elementos chaves no planejamento e execução do plano tático terrestre, 
tendo em vista não desviar esses elementos, seja no aprestamento, seja no movimento aéreo, 
de suas tarefas relativas ao planejamento, coordenação e controle das atividades previstas no 
conceito da operação. 
 
10.5.4.1.9 Os manifestos de voo e lançamento devem ser preparados de forma a manterem, na 
medida do possível, a integridade tática das frações e pelotões. O aerotransporte do Cmt Esqd 
C Pqdt, EM do Esqd, e de itens críticos de material devem ser distribuídos entre as aeronaves, 
de forma que a perda de uma aeronave não resulte em prejuízos irreparáveis para a operação. 
 
10.5.4.1.10 O armamento coletivo deve ser embarcado junto com a respectiva guarnição. O 
mesmo procedimento deve ser adotado no tocante a viaturas e motoristas. 
 
10.5.4.1.11 Para mais informações sobre o acondicionamento e preparação de cargas para o 
aerotransporte, e deveres do Mestre de Transporte, deverá ser consultado o manual EB60-MT 
34.404 Manual Técnico de Aerotransporte. 
 
10.5.4.1.12 Para mais informações sobre a reunião de instruções finais (briefings) para o 
lançamento ou aerotransporte, e deveres do MS, deverá ser consultado o manual EB60-MT-
34.402 Manual Técnico do Mestre de Salto Paraquedista. 
 
10.5.4.1.13 O escalão superior normalmente controlará o movimento em sua área de 
responsabilidade, estabelecendo normas para a circulação e o controle de trânsito. Essas 
normas poderão constar de um plano de circulação e controle de trânsito, que regulará a 
utilização racional da rede viária, maximizando a sua capacidade para o atendimento das 
necessidades e assegurando a execução sistemática e ordenada do trânsito nas vias e terminais 
de transporte. 
 
10.5.4.1.14 O plano de circulação e controle de trânsito do Esc Sp abrange, entre outras 
informações: a classificação das estradas e pontes; a coordenação com relação ao movimento 
e trânsito civil (se for o caso); as prioridades e regras de trânsito específicas; e as medidas de 
coordenação e controle. Ele deverá ser replicado pelo S4 para que todas os Pel tomem 
conhecimento de seu teor. 
 
10.5.4.2 Atividades de Transporte no Esqd C Pqdt  
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10.5.4.2.1 As atividades de transporte no Esqd C Pqdt são de pequena monta, resumindo se, 
praticamente, ao transporte de suprimentos, à evacuação de feridos e ao controle da circulação 
e do trânsito na Z Aç do Esqd. 
 
10.5.4.2.2 O Esqd C Pqdt, em seu planejamento logístico, estabelecerá um E Sup Ev, ligando a 
AT aos Pel, por onde será executado o apoio logístico do Esqd.  
 
10.5.4.2.3 O Esqd é responsável pela segurança do seu E Sup Ev. 
 
10.5.4.2.4 O S4 é o responsável pela coordenação geral, planejamento e supervisão do 
transporte de suprimentos e evacuação de material, cabendo ao Cmt do Pel C Ap a 
responsabilidade pela execução dos transportes.  
 
10.5.4.2.5 Para eficiência do movimento no Esqd C Pqdt, o S4 deve:   
a) centralizar o controle e descentralizar a execução no Pel C Ap; 
b) regular todos os movimentos, particularmente os logísticos; 
c) planejar os movimentos de forma flexível e empregando todos os meios disponíveis; 
d) buscar o máximo conhecimento sobre a área e o inimigo, para aumentar a segurança; e 
e) verificar se existe previsão de apoio aéreo ou de outros modais. 
 
10.5.4.2.6 A fim de suplementar os limitados recursos de transporte, deve ser feita máxima 
utilização das viaturas inimigas capturadas. 
 
10.5.5 FUNÇÃO LOGÍSTICA RECURSOS HUMANOS NO Esqd C Pqdt 
 
10.5.5.1 Considerações Gerais 
 
10.5.5.1.1 A 1ª seção - Pessoal é responsável por planejar, integrar e controlar as tarefas de 
controle de efetivos, manutenção do moral e do bem-estar, execução dos assuntos mortuários e 
serviço de higiene pessoal e lavanderia. A 1ª seção deve prever, prover e apoiar o pessoal, 
contribuindo para manter elevado o moral do Esqd C Pqdt em operações. 
 
10.5.5.1.2 Durante a fase de preparação da operação e após o término dela, as atividades de 
manutenção do moral e do bem-estar são planejadas e conduzidas como nas demais operações 
terrestres, com especial prioridade para o serviço postal, suprimento reembolsável, serviço de 
higiene pessoal e lavanderia. 
 
10.5.5.2 Controle de Efetivos 
 
10.5.5.2.1 Considerações Gerais 
a) O controle de efetivos é o processo que engloba os registros e relatórios relativos às 
movimentações e às mudanças de situação do pessoal no Esqd. 
b) Para o controle de efetivos no Esqd C Pqdt é essencial a existência de um fluxo de informações 
sobre pessoal, desde as frações até a 1ª seção do Esqd. Essas informações constam de registros 
e relatórios baseados em sistemas informatizados, que devem ser alimentados. 
c) A precisão e confiabilidade dos dados inseridos nos sistemas de informação de pessoal deve 
ser motivo de fiscalização e orientações do S1 e garante a efetividade do processo decisório 
relativo à Função Logística Recursos Humanos nos mais altos níveis. 
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d) Os Cmt dos Pel C Pqdt devem informar, diariamente, ao S1, na forma e no horário previsto 
nas NGA ou ordem de operações do Esqd, a situação do efetivo de seus Pel. Devem ser 
transmitidas todas as alterações relativas ao pessoal ocorridas na jornada e as que permanecem 
de outras jornadas. Os dados serão transmitidos por posto e graduação, por fração, informando 
o destino militares (prontos e em outros destinos), necessidade de recompletamentos, as baixas, 
os militares que permanecem em recuperação no PS e/ou foram evacuados para o módulo de 
saúde no Dst Log etc. 
e) Normalmente, são mantidos registros do pessoal que participa do Ass Aet e do que permanece 
na área de concentração e aprestamento. Depois da chegada dos diferentes escalões na área 
de objetivos, o Esqd envia relatórios, sumários e mapas de efetivos ao Esc Sp. Nas fases iniciais 
da Op Aet, tais documentos são, em muitos casos, confeccionados por aproximação. São 
incluídos elementos de outras unidades que se tenham juntado ao Esqd, por ocasião do Ass Aet. 
Os manifestos de vôo e lançamento servem de base para a elaboração de tais documentos. 
f) Para informações detalhadas sobre controle de efetivos, deverá ser consultado o C 101-5 
Estado-maior e Ordens. 
 
10.5.5.2.2 Registros 
a) Caderno de trabalho do S1: registro temporário dos dados de interesse da seção, extraídos 
de mensagens, entendimentos pessoais, decisões e diretrizes do Cmt Esqd C Pqdt, ordens 
recebidas do Esc Sp e observações pessoais sobre a experiência do Esqd. 
b) Diário do Esqd C Pqdt: resumo cronológico dos documentos que tramitaram pelo Esqd, 
funciona como um protocolo de documentos. 
c) Quadro de necessidades de recomplemento: indica as necessidades para preenchimento dos 
claros e é enviado ao Esc Sp junto ao relatório de perdas.  
d) Manifesto de voo e lançamento (PQ-2): documento que contém os dados referentes ao 
aerotransporte ou lançamento. É elaborado pela 3ª Seção do Esqd C Pqdt, quando responsável 
pelo lançamento ou aerotransporte. 
 
10.5.5.2.3 Relatórios 
a) Relatório de situação de pessoal: elaborado pela 1ª seção, sendo fornecido ao E1 da Bda/S1 
da FT U Pqdt após a expedição da ordem de alerta, ou diretriz de planejamento. A partir de 
então, é fornecido conforme NGA ou ordens e diretrizes do Esc Sp. 
b) Relatório de perdas de pessoal: acompanhado do quadro de necessidades de 
recompletamento tem força de pedido de recompletamento junto ao Esc Sp. 
c) Sumário diário de pessoal: atualiza os dados sobre efetivos de pessoal do Esqd e elementos 
em reforço. Permite ao Esc Sp acompanhar a situação do efetivo do Esqd C Pqdt, dando noção 
da urgência ou prioridade para a distribuição de recompletamento. 
d) Mensagem diária de efetivos (MDE): mensagem em código, por meio da qual os dados do 
SUDIPE são transmitidos, diariamente, ao E1 da Bda/S1 da FT U Pqdt. A MDE não serve como 
pedido de recompletamento por não conter a qualificação dos militares. 
e) Mapa da força: relatório sintético de situação, que discrimina o pessoal orgânico e em reforço, 
os indivíduos prontos para o serviço e os ausentes. As NGA devem regular as oportunidades em 
que deverá ser apresentado, cabendo a responsabilidade por sua confecção: nos Pel, ao Adj 
Pel; e no Esqd C Pqdt, ao Sargento Ajudante.  
 
10.5.5.2.4 Perdas 
a) Uma perda representa a redução do efetivo do Esqd C Pqdt. As perdas ocorrem pela ação do 
inimigo, doenças, acidentes e fatores de ordem administrativa. 
b) As perdas em pessoal podem ser grupadas em três grandes categorias: 
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- perdas de combate: as devidas à ação do inimigo, como mortos em ação ou em consequência 
de ferimentos ou de acidentes em ação; feridos em combate ou em acidentes em ação; doentes 
em combate (por efeito de armamento QBRN); desaparecidos em ação; 
e capturados pelo inimigo); 
- perdas fora de combate: são as que ocorrem sem ligação com o combate (mortos, acidentados, 
doentes e desaparecidos fora de combate); e 
- perdas administrativas: transferidos para outras unidades; presos; ausentes; desertores; 
submetidos a rodízio (para repouso); e transferidos para a reserva.  
c) A estimativa de perdas é estimada, considerando as de pessoal no movimento aéreo, ações 
táticas iniciais e subsequentes. 
 
10.5.5.2.5 Claros 
a) Chama-se claro a diferença entre o efetivo previsto no quadro de cargos do QO e o efetivo 
existente no momento considerado.  
b) De acordo com o número de claros, o Esqd C Pqdt terá à disposição um percentual de efetivo 
que exprimirá o seu estado operacional: 
- com até 80% do efetivo, inclusive, cumpre qualquer missão dentro das possibilidades do Esqd 
C Pqdt; 
- entre 80% e 70%, inclusive, ataca posições fracamente defendidas e conduz Defesa de Área 
ou Defesa Circular, se a posição for, pelo menos, sumariamente organizada; 
- abaixo de 70% do efetivo, perde a capacidade ofensiva; e 
- entre 70% e 50%, inclusive, conduz Defesa de Área ou Defesa Circular em posição organizada. 
 
10.5.5.2.6 Recompletamento  
a) O recompletamento consiste em restabelecer o efetivo pelo completamento dos claros abertos 
com as perdas do Esqd. É, também, o nome dado ao militar recebido em condições de ocupar 
um cargo. 
b) No Esqd C Pqdt, os pedidos iniciais de recompletamento tem por base a estimativa total de 
perdas para a operação como um todo, até o retraimento ou junção. 
c) A qualificação do militar não é, normalmente, realizada no âmbito do Esqd, uma vez que este, 
quando em operações, recebe os seus recompletamentos já devidamente qualificados. O Esqd 
recebe seus recompletamentos já instruídos, fardados, equipados e com seu armamento 
individual. 
d) O Esqd recebe os recompletamentos, a tempo de receberem o treinamento juntamente com 
o Esqd. Normalmente, são mantidos na área de concentração e aprestamento e enviados à área 
de objetivos, quando necessário. 
e) Cabe ao S1 providenciar a apanha dos recompletamentos e definir as prioridades de 
distribuição, segundo um dos seguintes critérios: 
- equitativo – cada Pel recebe um mesmo número de recompletamentos; 
- proporcional aos claros; 
- nivelamento dos claros – os Pel ficarão com o mesmo número de claros; 
- determinações operacionais (manobra tática, Pel em reserva etc.); ou 
- de acordo com diretriz específica do Cmt Esqd C Pqdt. 
 
10.5.5.3 Manutenção do Moral e do Bem-estar 
 
10.5.5.3.1 Considerações Gerais 
a) O moral elevado é um fator inerente à tropa paraquedista e a sua manutenção deve ser uma 
preocupação constante em todos os escalões. O repouso, a recuperação e a recreação, na exata 
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medida e no momento oportuno, são fatores fundamentais na manutenção do moral elevado com 
reflexo decisivo na capacidade operacional do combatente e na conservação do potencial 
humano. 
b) Cabe ao S1 estudar e propor normas e medidas para a assistência ao pessoal e a manutenção 
ou elevação do moral da subunidade. Para isto, deve observar, entre outros, os seguintes 
aspectos: número de dias em ação dos homens e dos elementos de combate; esforços físicos 
exigidos na ação; desempenho individual e coletivo em combate. 
c) Além das atividades listadas nesta seção, o rodízio entre os Pel e as licenças ao pessoal são 
medidas relacionadas à manutenção do moral e do bem-estar a serem consideradas pelo S1. 
 
10.5.5.3.2 Repouso, Recuperação e Recreação 
a) Repouso, recuperação e recreação são tarefas que permitem que o pessoal se refaça do 
desgaste físico, mental e emocional. Elas são realizadas em áreas de repouso, áreas de 
recuperação e centros de recreação instalados e operados pelo B Log Pqdt na BLB. 
b) O Esqd C Pqdt não organiza as atividades ou opera as instalações, apenas usufrui delas. A 
Bda/FT U Pqdt informará ao Esqd a disponibilidade de vagas e de períodos para que seus 
militares ou frações completas utilizem as instalações. 
c) O S1 organiza e controla as atividades desportivas e recreativas no Esqd, assessorando o 
Cmt na concessão de licenças e permissões e no aproveitamento das instalações de repouso, 
recuperação e recreação.  
 
10.5.5.3.3 Suprimento reembolsável: quando disponível e oportuno, a Bda/FT U Pqdt informará 
sobre a localização e condições de utilização de cantinas móveis de suprimento reembolsável. 
O S1, então, definirá como se dará o atendimento às solicitações dos militares. Quando o 
funcionamento dessas cantinas for inviável, o Esc Sp poderá autorizar a distribuição de 
determinados artigos, juntamente com as rações. 
 
10.5.5.3.4 Serviço postal: A agência postal é localizada junto ao B Log Pqdt, no escalão recuado. 
A agência processa a correspondência recebida da instalação postal do Esc Sp e a entrega 
diretamente na AT do Esqd C Pqdt, se a situação permitir. Nessa ocasião, recebe a 
correspondência a ser encaminhada aos familiares dos combatentes ou expedida para outros 
destinos. De acordo com normas estabelecidas pela Bda/FT U Pqdt, o S1 poderá estabelecer o 
funcionamento de um serviço postal e/ou o acesso a mídias específicas para esse fim no Esqd. 
 
10.5.5.4 Execução dos assuntos mortuários 
 
10.5.5.4.1 As atividades de sepultamento atendem à dupla finalidade: preservar as condições 
sanitárias no campo de batalha e manter o moral da tropa. A pronta remoção dos cadáveres, 
amigos e inimigos, corresponde à primeira finalidade, enquanto a certeza de um tratamento 
cuidadoso e reverente aos que tombam na luta é fator importante para o moral dos soldados. 
 
10.5.5.4.2 Os mortos inimigos recebem tratamento idêntico aos nossos. Não é permitido, 
entretanto, misturar amigos e inimigos. 
 
10.5.5.4.3 No âmbito do Esqd C Pqdt, o planejamento, a coordenação e a supervisão de todas 
as atividades relacionadas aos mortos cabem ao S1, compreendendo: 
a) coleta dos mortos; 
b) identificação e registro na ficha de identificação de mortos (nome, posto e graduação, número 
de registro, Pel, hora e local da morte); e 
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c) evacuação, até o P Col Mor da Bda/FT U Pqdt. 
 
10.5.5.4.4 Normalmente, os próprios Pel recolhem os mortos nas respectivas Z Aç. O morto 
deverá ser identificado pelo Cmt Pel por meio da função e dos dados da placa de identificação e 
será, em seguida, evacuado, por seus companheiros ou por elementos da reserva, para o P Col 
Mor/Esqd localizado próximo ao P Remn. Desse local, o cadáver será evacuado para o P Col 
Mor da Bda/FT U Pqdt. A permanência dos mortos no âmbito do Esqd deve ser a mais curta 
possível. 
 
10.5.5.4.5 Os dados para a identificação do cadáver serão remetidos ao S1, e os pertences 
pessoais, equipamento e armamento coletados serão entregues na AT. 
 
10.5.5.4.6 As viaturas empregadas no suprimento de Cl V (munição) ou outras viaturas 
disponíveis, ao retornar vazias para a retaguarda, evacuam os mortos para o P Col Mor do 
escalão imediatamente superior. Em nenhuma hipótese, os mortos devem ser evacuados em 
ambulâncias ou viaturas que fazem o suprimento de Cl I. O armamento do morto é evacuado 
pelo Esqd, por intermédio do S4, entretanto o Cmdo Esqd pode retê-lo para suprir lacuna de 
armamento destruído (ou perdido) por ação do inimigo. 
 
10.5.5.4.7 Todos os locais onde haja coleta de mortos devem ser ocultos das vistas dos 
elementos que transitam na área ou nas estradas que o cortam, mas se situar próximo ao E Sup 
Ev. 
 
10.5.5.5 Serviço de higiene pessoal e lavanderia 
 
10.5.5.5.1 O B Log Pqdt desdobrará postos de banho e lavanderia na BLB. Eventualmente, o B 
Log Pqdt poderá instalar posto de banho na C Pnt Ae de forma a atender à maioria dos elementos 
interessados. Normalmente, por ocasião do serviço de banho, é prestado o serviço de lavanderia, 
por troca do fardamento, através do fluxo de Sup Cl I. 
 
10.5.5.5.2 Cabe ao S1 planejar e supervisionar a execução da atividade de banho e lavanderia. 
A frequência e a oportunidade desse apoio serão condicionadas pela situação tática e pela 
disponibilidade de água tratada. 
 
10.5.5.5.3 Deve-se considerar que a atividade de banho é fator importante na manutenção das 
condições de higiene e do moral da tropa. 
 
10.5.5.6 Mão de Obra 
- No Esqd C Pqdt serão muito raras as atividades de aproveitamento de mão de obra civil. 
Quando a Bda autoriza o uso de mão de obra civil local, o S1 apresenta ao Cmt Esqd o 
planejamento para seu emprego. 
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Fig 10-6 – Fluxo dos RH – do Dst Log à AT e desta aos Pel C Pqdt 

 
10.5.6 TAREFAS DO SISTEMA DE COMANDO INTER-RELACIONADAS COM A FUNÇÃO 
LOGÍSTICA RECURSOS HUMANOS 
 
10.5.6.1 Considerações Gerais 
- As atividades referentes à disciplina e à justiça militar e prisioneiros de guerra não fazem parte 
da logística, estando relacionadas ao sistema de comando. Uma vez que no Esqd C Pqdt essas 
atividades estão atreladas ao S1, serão abordadas neste capítulo. 
 
10.5.6.2 Justiça e Disciplina 
 
10.5.6.2.1 Cabe ao S1 manter o Cmt informado de tudo o que possa influir no estado disciplinar 
da tropa e planejar e supervisionar a execução de medidas: 
a) preventivas, que incentivam a obediência e o respeito à autoridade, eliminando causas reais 
ou potenciais de transgressão; e 
b) corretivas, que, na falha das medidas preventivas, visam à punição das transgressões.  
 
10.5.6.3 Prisioneiros de Guerra 
 
10.5.6.3.1 O planejamento, a coordenação e a supervisão de tudo que se refere PG compete ao 
S1. Seguindo as diretrizes do Esc Sp e entendendo-se com os demais membros do EM, ele 
planeja as ações que se seguem à captura dos PG, até sua evacuação para o Posto de Coleta 
de PG (P Col PG) da Bda/FT U Pqdt. 
 
10.5.6.3.2 O mais cedo possível, após a captura, os PG devem ser desarmados e grupados para 
evacuação, separando-se oficiais, graduados, desertores, civis e mulheres. Essa separação tem 
por objetivos principais: 
a) dissociar os prisioneiros, evitando tentativa de fuga coletiva; e 
b) impedir que oficiais e graduados imponham silêncio aos soldados, prejudicando os 
interrogatórios. 
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10.5.6.3.3 O tratamento a ser dispensado aos PG é regulado pela Convenção de Genebra de 
1949. As principais prescrições, no que interessa ao Esqd, são: 
a) não se permitem atos de violência nem medidas de represália; 
b) a pessoa e a honra dos prisioneiros devem ser respeitadas; 
c) a evacuação deve ser pronta, para não expor os PG a perigos desnecessários; 
d) nos interrogatórios, os prisioneiros apenas são obrigados a declarar nome, posto ou 
graduação, número de identidade e idade; 
e) só se permite a discriminação baseada na consideração de posto ou graduação, condições 
físicas e mentais, qualificações profissionais e sexo; 
f) o posto e a antiguidade dos oficiais devem ser convenientemente respeitados; 
g) a alimentação dos PG será igual à das tropas amigas em valor nutritivo; 
h) os prisioneiros não podem ser empregados em trabalhos diretamente ligados às operações 
de guerra, particularmente no manuseio e no transporte de material para as unidades 
combatentes; e 
i) será permitido ao PG conservar seu uniforme, placa de identificação, condecorações, insígnias 
e valores. 
 
10.5.6.3.4 Os Pel devem evacuar os PG até o posto de coleta do Esqd, onde deverão 
permanecer o tempo estritamente necessário para um ligeiro interrogatório sobre a situação 
tática. Do P Col PG/Esqd C Pqdt para a retaguarda, a responsabilidade de evacuação é do Esc 
Sp. 
 
10.5.6.3.5 Durante a evacuação do Pel até o P Col PG, os integrantes dos Pel não devem 
conversar com os PG, e não podem distribuir-lhes alimentos, cigarros ou água antes de serem 
entregues. 
 
10.5.6.3.6 No desempenho de suas atribuições referentes a PG, o S1 mantém as seguintes 
relações no âmbito do Esqd C Pqdt: 
a) com o S2, sobre interrogatório e estimativa de captura; 
b) com o S4, sobre meios de transportes e alimentação; 
c) com o Oficial de Saúde, sobre assistência e evacuação dos feridos; e 
d) com o Cmt Pel C Ap, sobre a instalação do P Col e a guarda dos PG.  
 
 
10.6 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA 
 
10.6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
10.6.1.1 O planejamento logístico é priorizado durante o período que antecede a concentração 
e deve ser tão detalhado quanto o tempo permitir, por isso o EM deve empregar procedimentos 
padronizados e NGA para agilizar seu trabalho. 
 
10.6.1.2 O planejamento logístico do Esqd C Pqdt para toda a Op Aet é dependente do 
planejamento do Esc Sp, e se processa na sequência inversa das atividades de sua execução, 
isto é, a partir do início do emprego do Esqd no terreno. A manobra terrestre condiciona as 
decisões quanto ao desembarque, que por sua vez influencia o movimento aéreo e o 
aprestamento. 
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10.6.1.3 Dentro do plano tático terrestre, o planejamento logístico deve abranger o 
desdobramento das frações logísticas na Z Aç do Esqd C Pqdt, bem como os processos, 
métodos e procedimentos a serem empregados em sua execução. 
 
10.6.1.4 Para mais informações sobre o planejamento logístico, deverá ser consultado o manual 
de campanha EB70-MC-10.238 Logística Militar Terrestre. 
 
10.6.2 PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO 
 
10.6.2.1 O apoio logístico deve ser dinâmico e procurar atender às necessidades específicas do 
Esqd, impostas pela situação tática, a fim de proporcionar maior poder de combate aos Pel C 
Pqdt. 
 
10.6.2.2 O processo de planejamento logístico deve seguir a mesma metodologia empregada no 
EB70-MC-10.211 Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres (PPCOT) e 
ser realizado nas seguintes etapas: 
a) análise de logística; 
b) elaboração de planos e ordens; 
c) elaboração de estimativa logística; e 
d) acompanhamento e controle do apoio logístico.  
 
10.6.2.3 Os seguintes princípios devem orientar o planejamento logístico: 
a) a logística deve ir ao encontro dos elementos de 1º escalão, reduzindo-se ao máximo os 
deslocamentos desses 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 do Esqd 
C Pqdt, capitaneada pelo S4; e  
g) a constante avaliação da situação tática e o levantamento das necessidades para as futuras 
operações são atividades críticas para o planejamento da manobra logística.  
 
10.6.3 ESTIMATIVA LOGÍSTICA 
 
10.6.3.1 A estimativa logística é uma análise dos fatores que podem afetar o cumprimento da 
missão do Esqd C Pqdt. 
 
10.6.3.2 O S4 deve utilizar a estimativa logística para a formulação de linhas de ação e para o 
planejamento da manobra logística em apoio às operações definidas pelo Cmt Esqd. Os fatores 
mais relevantes para a confecção da estimativa logística são:  
a) a situação do suprimento disponível, particularmente das classes I, III, V e IX;  
b) a disponibilidade e características das viaturas e meios aéreos disponíveis;  
c) a existência e disponibilidade de zona de desembarque na área de objetivos;  
d) a configuração do escalonamento dos meios do Esqd para a Op Aet; 
e) a duração estimada da operação; e 
f) a possibilidade de obtenção de suprimentos e materiais na área de objetivos. 
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10.6.3.3 A estimativa logística não consta de um documento específico. O S1 e o S4 deverão 
formulá-la respondendo às seguintes perguntas: 
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 é necessário? 
d) qual processo de suprimento melhor atende às necessidades? 
e) o que está faltando e qual o impacto dessa falta na operação? 
f) que linha de ação deverá ser apoiada? 
g) onde estão os elementos a serem apoiados durante a operação? 
 
10.6.3.4 A estimativa deve seguir um processo lógico e sistemático e prever as principais 
demandas de material e recursos a serem empregados em apoio às operações. Ela deve 
antecipar soluções para apoiar convenientemente a linha de ação selecionada para a manobra 
tática ou, também de forma antecipada, demonstrar sua inexequibilidade, propondo alternativas 
viáveis. 
 
10.6.3.5 A rapidez do planejamento pode ser aumentada pela preparação prévia de quadros de 
necessidades de aeronaves. O Esqd deve preparar e montar quadros que indiquem o número 
de aeronaves necessárias para as variadas condições. Esses quadros servem de base para o 
pedido e para a distribuição de aeronaves para uma operação específica. O S3 e o S4 devem 
ter em mente que os planos têm que ser flexíveis, uma vez que as mudanças nos números, nas 
capacidades e nos tipos de aeronaves podem ocorrer a qualquer tempo. 
 
10.6.4 MANOBRA LOGÍSTICA 
 
10.6.4.1 Considerações Gerais 
 
10.6.4.1.1 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. 
 
10.6.4.1.2 No Esqd C Pqdt, a manobra logística deve prever que todas as atividades logísticas 
desenvolvidas pelo Pel C Ap sejam deslocadas em direção aos elementos de 1º escalão, 
evitando, sempre que possível, que os elementos de combate se desloquem para a AT em busca 
de apoio. 
 
10.6.4.2 Planejamento da Manobra Logística  
 
10.6.4.2.1 Durante o processo do planejamento logístico, o S4 deve estudar as ordens do 
escalão superior, o conceito da operação, a intenção do comandante, a situação tática e logística 
e as peculiaridades de sua unidade. Deverão ser particularmente considerados:  
a) as necessidades; 
b) as disponibilidades; 
c) a capacidade de comando e controle; 
d) os fatores restritivos; 
e) a disponibilidade de itens críticos; 
f) os fatores da decisão; 
g) os fundamentos das operações; e 
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h) os princípios logísticos.  
 
10.6.4.2.2 Do conceito da operação deverão ser extraídas informações fundamentais para a 
concepção da manobra logística, como: 
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.  
 
10.6.4.2.3 Após analisar o conceito da operação, o S4 e o S1 devem ser capazes de definir o 
apoio logístico necessário para a operação, determinando: 
a) que tipo de apoio é necessário e em que local; 
b) que quantidade de apoio será necessária; e 
c) qual a prioridade de apoio por tipo e por Pel. 
 
10.6.4.2.4 Com base nas necessidades já levantadas, avaliam-se as possibilidades da logística 
do Esqd C Pqdt, levantando-se: 
a) que recursos logísticos estão disponíveis e quais são suas características; 
b) onde estão os recursos e as instalações logísticas do escalão superior; 
c) quando os recursos logísticos estarão disponíveis para os Pel; e 
d) como os recursos logísticos podem ser disponibilizados. 
 
10.6.4.2.5 Baseado nas informações oriundas da análise da operação e nas necessidades e 
disponibilidades logísticas, o S4 poderá iniciar a concepção da manobra logística. Durante o 
planejamento, ele deverá analisar ainda, como base para propor a priorização de apoio a 
determinados elementos de combate:  
a) a necessidade de manutenção e a disponibilidade do material dos elementos de combate, 
considerando as características da missão e as prioridades atribuídas pelo Cmt Esqd. Essa 
análise permitirá planejar o emprego dos elementos de manutenção disponíveis; 
b) a situação tática e a missão atribuída a cada uma um dos elementos de combate, estimando 
a maior ou menor necessidade de apoio de evacuação de mortos e feridos na operação ou em 
alguma fase desta. Com base nessa análise, poderá planejar o emprego dos elementos de saúde 
disponíveis; 
c) a situação tática e as ordens do escalão superior e do Cmt Esqd sobre alimentação da tropa, 
a fim de decidir sobre o escalonamento das rações; e 
d) a necessidade de propor ao Cmt Esqd o remanejamento de viaturas, armamentos e 
equipamentos entre os elementos de combate, a fim de contribuir para o cumprimento das 
missões impostas em determinada operação ou fase da manobra. 
 
10.6.4.2.6 Caso as necessidades mínimas superem as disponibilidades, o planejador formula 
sugestões e pedidos ao Esc Sp. Tal assessoramento deve ser realizado o mais rápido possível. 
 
10.6.5 PECULIARIDADES DO APOIO LOGÍSTICO NAS OPERAÇÕES AEROTERRESTRES 
 
10.6.5.1 Considerações Gerais 
 
10.6.5.1.1 Para o Esqd C Pqdt, em termos gerais de demandas logísticas, as Op Aet refletem 
em: 
a) elevado consumo de munições; 
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b) grande necessidade de manutenção e de evacuação de material salvado e/ou capturado; 
c) elevado número de baixas e grande necessidade de evacuação de feridos;  
d) necessidade de coordenação com o Esc Sp por ocasião do emprego de meios aéreos para a 
logística; 
e) dificuldade na determinação exata dos meios necessários, dimensionando o apoio logístico 
com base na estimativa logística; 
f) ampla utilização de processos especiais de suprimento;  
g) necessidade de preparação do material e emprego de material adequado, com vistas ao 
aerotransporte e ao desembarque; 
h) restrição de meios de transporte terrestre disponíveis nas etapas iniciais da operação; 
i) limitação de munição e outros itens de suprimento; e 
j) perda de pessoal e equipamento devido a problemas no desembarque ou devido a aeronaves 
abatidas. 
 
10.6.5.1.2 As condições climáticas poderão causar o adiamento de operações planejadas ou 
reduzir a disponibilidade de tempo de uma operação em curso. 
 
10.6.5.1.3 A capacidade de transporte dos meios aéreos limita a capacidade de apoio logístico 
à C Pnt Ae. Qualquer demanda que extrapole suas possibilidades tornar-se-á inviável de se 
realizar.  
 
10.6.5.1.4 O fogo de artilharia antiaérea inimigo contra aeronave de reabastecimento, assim 
como fogos de artilharia de longo alcance, de morteiros e aéreos inimigos podem dificultar a 
entrega, coleta ou distribuição de suprimentos. 
 
10.6.5.1.5 Frente a essas características das Op Aet, cabe ao S4 realizar uma previsão acurada 
das possíveis necessidades futuras. 
 
10.6.5.1.6 Na fase de ações táticas iniciais, o apoio logístico do Esc Sp ao Esqd C Pqdt poderá 
ser prestado em todo, ou em parte, por elementos já infiltrados na área de objetivos. 
 
10.6.5.2 Aprestamento 
 
10.6.5.2.1 O plano de aprestamento do Esqd C Pqdt deve incluir, entre outras, as seguintes 
informações: 
a) instruções detalhadas para o movimento e emprego de instalações e serviços do Pel C Ap, 
tais como P Remn, cozinha etc.; 
b) instruções sobre o deslocamento dos pelotões para a área de aprestamento, se for o caso, e 
para os locais de carregamento; e 
c) instruções para o carregamento de tropas e equipamentos em cada uma das aeronaves 
atribuídas ao Esqd. 
 
10.6.5.2.2 O aprestamento deve ser realizado no menor tempo possível. Tão logo seja possível, 
o Esqd recebe o equipamento e os suprimentos que serão utilizados na operação. Inspeções 
frequentes são realizadas para verificar a situação do material. 
 
10.6.5.2.3 Aos paraquedistas que conduzirão pacotes é dado tempo suficiente para a sua 
preparação. Pacotes extras, ou seus acessórios, se necessário, são solicitados ao elemento de 
apoio. Os fardos leves são preparados pelas frações correspondentes. 
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10.6.5.2.4 Os materiais pesados são conduzidos até as equipes especializadas (DoMPSA), 
acompanhados por seus respectivos responsáveis ou usuários, que auxiliam na sua preparação. 
 
10.6.5.2.5 O Cmt Esqd C Pqdt é o responsável pelo carregamento do seu material e pelo 
embarque do seu pessoal conforme as ordens recebidas do Esc Sp. 
 
10.6.5.2.6 O Esqd C Pqdt, normalmente, carrega e ancora seus fardos nas aeronaves tão cedo 
quanto possível, e embarca o pessoal o mais tarde possível. 
 
10.6.5.3 Incursão Aeroterrestre 
 
10.6.5.3.1 Nesse tipo de Op Aet, os meios logísticos empregados pelo Esqd C Pqdt devem ser 
os mínimos necessários para: a evacuação de mortos e feridos, evacuação de materiais leves 
danificados, destruição de material avariado e que não tenha condições de ser evacuado e apoio 
ao retraimento. 
 
10.6.5.3.2 Em razão das características das incursões aeroterrestres, estas serão, inicialmente, 
desprovidas de ressuprimento e manutenção de seus materiais. 
 
10.6.5.3.3 Havendo necessidade de extensão da permanência no terreno ou evolução da 
situação tática, os elementos do Esqd dessa incursão aeroterrestre poderão ser ressupridos por 
via aérea ou valerem-se dos meios que as localidades da Z Aç ofertarem ou dispuserem. 
 
10.6.5.4 Módulo de Apoio 
 
10.6.5.4.1 Para a tropa de cavalaria paraquedista, o Módulo de Apoio (Mod Ap) é a reunião de 
meios e pessoal orgânicos do Pel C Ap necessários para prover apoio logístico continuado a um 
Pel C Pqdt que atue destacado do Esqd, passando a integrar uma FT SU Pqdt. 
 
10.6.5.4.2 O Mod Ap poderá, se necessário, de acordo com o estudo de situação do S4 e a 
capacidade logística da SU Pqdt que receberá o Pel C Pqdt, conduzir um Pac Log com 
suprimento para a operação do Pel. 
 
10.6.5.4.3 Devido à SU Pqdt reforçada ser de natureza diferente, o Mod Ap deve conduzir, 
principalmente, um Pac Log de suprimentos específicos (principalmente Sup Cl III, V (munição) 
e IX), além de especialistas e ferramental para executar a manutenção do material de dotação 
do Esqd C Pqdt. 
 
10.6.6 APOIO LOGÍSTICO NAS DEMAIS OPERAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
10.6.6.1 Operações de Segurança 
a) O apoio logístico às operações de segurança é realizado em largas frentes e grandes 
profundidades, exigindo maior segurança do fluxo e das instalações logísticas.  
b) Deve haver uma grande flexibilidade no planejamento da manobra logística do Esqd C Pqdt, 
pois haverá sempre a possibilidade de mudança na atitude da tropa durante a operação, 
alterando as características do apoio logístico. 
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c) Nesse tipo de operação complementar, pode-se privilegiar o apoio cerrado, principalmente até 
a Linha de Provável Encontro (LPE) ou a continuidade do apoio, prevendo-se um mínimo de 
mudanças da AT. 
d) A AT do Esqd C Pqdt poderá ser desdobrada nas R Dstn previstas, aproveitando-se o 
reconhecimento do terreno já realizado. Entretanto, é importante considerar a possibilidade de 
não desdobrar todas as instalações logísticas na R Dstn, a fim de poder realizar, com celeridade, 
a mudança de localização dos trens. 
e) Dependendo da largura da Z Aç do Esqd C Pqdt, pode-se utilizar processos especiais de 
suprimento, limitados à capacidade da AT Esqd C Pqdt e do B Log Pqdt. Nesse caso, há 
necessidade de um elevado grau de controle e coordenação das funções logísticas, tendo em 
vista a descentralização da ação. 
f) Essas operações são caracterizadas por alto consumo de suprimento Cl III e aumento nos 
trabalhos de manutenção das viaturas. Os níveis de suprimento devem ser compatíveis com a 
duração da operação e considerados em função da previsão de consumo e da capacidade de 
transporte do Esqd C Pqdt. 
g) A mobilidade e a descentralização da operação dificultam a evacuação médica. 
h) O S4 deve considerar no planejamento logístico do Esqd C Pqdt os seguintes fatores para a 
escolha do processo de distribuição do suprimento: 
- risco admissível na execução do suprimento; 
- volumes a serem supridos; e 
- natureza, profundidade e duração provável da operação. 
i) O S4 deve estar constantemente atento à situação tática para definir com o Cmt do Esqd C 
Pqdt o momento adequado para os trens iniciarem o seu movimento para a retaguarda ou em 
direção aos elementos apoiados, a fim de que não haja interferência no desenvolvimento da 
manobra. 
j) O S4 deve considerar a influência da categoria das estradas, capacidade dos motoristas e 
agilidade no processamento dos Pac Log no tempo disponível para o suprimento, que deve ser 
suficiente para que se alcance toda a Z Aç. 
k) Os trens devem ficar o mais à frente possível, respeitando-se a distância mínima de 
segurança. O deslocamento dos trens nessas operações poderá ser realizado das seguintes 
formas: 
- Quando o Esqd realizar uma marcha tática, os trens deslocam-se na própria coluna, valendo-
se da segurança que os elementos de combate podem lhes proporcionar e apoiando-os durante 
as paradas. Se o Esqd deslocar-se por vários eixos, os trens devem, por lanços, colocarem-se 
em posições centrais, de modo que possam apoiar em melhores condições na direção da maioria 
dos meios. Os lanços são previstos para R Dstn de onde, através de rocadas, possam atingir 
qualquer ponto das Z Aç dos elementos de combate. Os trens só devem ocupar as R Dstn, 
quando for necessário seu emprego desdobrado, caso contrário, devem se deslocar com os 
elementos de combate do centro e permanecer sobre rodas. 
- Quando o Esqd C Pqdt se deslocar por vários eixos, em que o apoio logístico poderá se tornar 
difícil, haverá necessidade de dotar os trens do Esqd de maior quantidade de suprimento Cl III e 
de elementos de manutenção em reforço. Se possível, nessas operações, o Esqd será melhor 
apoiado caso conte com o apoio de uma reserva móvel de Sup Cl III. 
- Durante os deslocamentos, os mortos são identificados e deixados à margem da estrada, em 
locais, se possível, não visíveis pela tropa que se desloca à retaguarda. O local é sinalizado e, 
na passagem dos trens, os elementos que operam o P Col Mor registram os mortos, preparam-
nos para evacuação e os sinalizam, para que o B Log Pqdt possa evacuá-los. 
 
10.6.6.2 Operações de Junção 
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a) No caso de ocorrer uma junção, o fluxo logístico normalmente é estabelecido pela Estrada 
Principal de Suprimento da força de junção, por via terrestre, tornando o apoio logístico similar 
ao apoio nos demais tipos de operações. 
b) As forças de junção devem complementar temporariamente a logística do Esqd C Pqdt, até 
que a reversão dos meios na C Pnt Ae seja concluída. 
 
10.6.7 APOIO LOGÍSTICO NAS OPERAÇÕES OFENSIVAS 
 
10.6.7.1 Considerações Gerais 
a) As operações ofensivas do Esqd C Pqdt 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, será 
necessário cerrar o apoio logístico do Esqd visando a reduzir o tempo de resposta às demandas 
e, consequentemente, aumentar o poder de combate e a prontidão operativa dos elementos de 
combate. O elemento de combate que realiza a ação ou o esforço principal deverá receber um 
maior volume de apoio logístico. 
b) A manutenção da iniciativa e da liberdade de ação é essencial, exigindo do S4 soluções 
flexíveis e uma estreita coordenação e integração entre o planejamento logístico da Bda/FT U 
Pqdt, do Esqd e dos Pel. 
c) Em princípio, as operações ofensivas do Esqd C Pqdt resultam em maior número de baixas, 
o que deverá requerer do S4 o emprego judicioso dos meios disponíveis e solicitar ao Esc Sp o 
reforço em meios de evacuação. 
d) O planejamento logístico do Esqd C Pqdt para as operações ofensivas deve variar conforme 
o tipo de operação e a forma de manobra a ser executada. Um ataque frontal e um envolvimento, 
por exemplo, apresentam demandas logísticas diversas. 
e) Nessas operações, o material salvado ou capturado é deixado pelos Pel em um local e 
informado ao S4, que providenciará a sua coleta 
 
10.6.7.2 Marcha para o Combate 
a) O apoio logístico poderá apresentar um elevado grau de complexidade, principalmente em 
função das distâncias entre a AT e os objetivos finais, que podem extrapolar a capacidade de 
apoio dos meios orgânicos do Esqd. 
b) Nessas operações, as linhas de suprimento podem tornar-se muito extensas e sujeitas à ação 
do inimigo e o consumo de suprimento de Cl III aumenta, exigindo um planejamento logístico 
detalhado. São opções para contornar esses desafios: 
- intervenção do escalão superior pelo emprego de processos especiais de suprimento e reforço 
de viaturas de transporte; 
- planejamento da Z Dbq próximo à C Pnt Ae; 
- ampliação da proteção aos comboios de suprimento e trens; e 
- ampliação de estoques, particularmente, no que diz respeito a suprimentos de Classe III. 
c) Não há necessidade de desdobrar a AT em todas as Regiões de Destino (R Dstn) planejadas. 
Quando se decidir pelo desdobramento dos trens, o S4 poderá determinar que seja apenas 
parcial, a fim de acelerar a mudança da localização dos trens quando necessário. 
d) Cada viatura deverá transportar um suprimento adicional de rações de combate, de acordo 
com as possibilidades. 
e) O número de baixas de combate normalmente diminui, mas a distância para evacuação 
aumenta. Quando disponíveis, meios aéreos são utilizados para a evacuação das baixas. 
 
10.6.7.3 Ataque e Reconhecimento em Força 
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a) O S4 deverá planejar a localização da AT o mais à frente possível. Isso permitirá o apoio 
cerrado aos elementos de combate em primeiro escalão, com o mínimo de mudanças de sua 
localização no curso da operação. 
b) Fatores adversos, como a capacidade de fogos terrestres, aéreos e navais do inimigo, a 
insuficiência de meios de transporte, deficiências na rede rodoviária e problemas na segurança 
da área podem desaconselhar a mudança da AT para uma região mais próxima da linha de 
contato. 
c) Caso surja a necessidade de aproximar a AT, esse movimento deverá ser realizado quando 
houver uma diminuição no ritmo do combate, por ocasião da conquista de objetivos 
intermediários ou quando forem determinadas pausas operativas pelo comando do Esqd C Pqdt 
ou Esc Sp. 
 
10.6.8 APOIO LOGÍSTICO NAS OPERAÇÕES DEFENSIVAS 
 
10.6.8.1 Movimentos Retrógrados 
 
10.6.8.1.1 Considerações Gerais 
a) Caracterizam-se pela pressão intensa do inimigo e a necessidade de deslocamentos 
intercalados por momentos estáticos, gerando situações em que as posições abandonadas pelo 
Esqd C Pqdt são de imediato ocupadas pelo inimigo. Com isso, a evacuação de material e 
pessoal se torna uma atividade crítica e o consumo de suprimento das classes III e V aumenta. 
b) A mudança de localização das AT para a retaguarda deve anteceder ao deslocamento dos 
Pel C Pqdt, a fim de evitar o congestionamento das vias. 
c) Sempre que possível, os suprimentos são pré-posicionados pelo Esc Sp, à retaguarda das 
posições do Esqd, de modo a assegurar um apoio contínuo, uma vez que o E Sup Ev do Esc Sp 
é vulnerável a ataques do inimigo. 
d) O movimento das viaturas de suprimento é, normalmente, executado durante períodos de 
reduzida visibilidade, em virtude da superioridade de poder de combate do inimigo. 
e) A manutenção e o reparo do equipamento danificado tornam-se difíceis, uma vez que são 
executados, normalmente, sob fogo do inimigo. Podem ser adotadas quatro linhas de ação 
referentes ao destino das viaturas indisponíveis: evacuá-las para o Esc Sp; realizar o máximo de 
manutenção no local utilizando as equipes de trabalho disponíveis; rebocá-las com as viaturas 
disponíveis no local (que não as de socorro) e, em última instância, destruí-las. As duas últimas 
linhas de ação são mais usadas quando de um retraimento sob pressão do inimigo. 
f) Nesse tipo de operação, o material salvado ou capturado é transportado pelos Pel e entregue 
na AT do Esqd. Quando não for possível o transporte deste material, adota-se a mesma 
sistemática das operações ofensivas. 
 
10.6.8.1.2 Retraimento 
a) Os planos de apoio logístico no retraimento preveem o apoio ao grosso e à F Seg em contato 
com o inimigo. O apoio logístico para o grosso é semelhante ao prestado para uma tropa de 
cavalaria convencional realizando uma marcha para o combate. O apoio logístico para a força 
de segurança no retraimento é semelhante ao executado em uma tropa de cavalaria 
convencional em ação retardadora. 
b) Os trens do Esqd poderão ser aumentados de modo que possam transportar suprimentos 
adicionais, para a hipótese de ficar isolado pela ação do inimigo. 
c) Devem ser preparados planos para suprimento por meio de aeronaves. As baixas são, 
normalmente, evacuadas por meios aéreos. 
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d) A manutenção fica restrita a pequenos reparos. Frequentemente, o tempo não permitirá a 
reparação de viaturas em pane, que deverão ser evacuadas rapidamente. Será necessário, 
frequentemente, estabelecer P Col Slv sucessivos, em profundidade, ao longo do E Sup Ev, com 
apoio do Esc Sp. Caso a captura do P Col Slv pelo inimigo se torne iminente, o material lá reunido 
deverá ser destruído. 
e) Os planos de apoio logístico devem prever a evacuação ou destruição dos excessos de 
suprimento e equipamentos, exceto material de saúde, de modo a não comprometer o 
retraimento. Não é permitida a destruição intencional de equipamentos e suprimento de saúde. 
 
10.6.8.2 Defesa em Posição 
 
10.6.8.2.1 Considerações Gerais 
a) Na defesa em posição, as necessidades de segurança e de continuidade do apoio têm grande 
influência na localização da AT do Esqd C Pqdt. Deverá ser evitada a mudança da AT para a 
retaguarda, durante esse tipo de operação. A manobra logística deve ser planejada de modo a 
não interferir na manobra tática. 
b) O apoio logístico nesse tipo de operação é caracterizado por um alto consumo de Sup Cl IV, 
V (munição), VI e aumento na quantidade de baixas. 
c) Há um aumento nas necessidades de transporte, sobretudo para o atendimento das demandas 
de suprimento classe V (munição) e classe IV, o que exige maior controle do movimento nos E 
Sup Ev, e de meios para movimentação de carga, inclusive nas posições mais avançadas. 
d) A previsão de elevado número de baixas nesse tipo de operações indica a necessidade de 
cerrar à frente as estruturas de apoio de saúde e reforçar a rede de evacuação de feridos. 
 
10.6.8.2.2 Defesa de Área 
a) Na defesa de área, em função de seu caráter estático e da forte pressão do inimigo, a 
ocorrência de baixas e o consumo de munição são elevados, enquanto a demanda por 
suprimento de Cl III tende a ser baixa. 
b) Após o contato com o inimigo, torna-se difícil o ressuprimento, o que impõe a estocagem de 
munição junto aos núcleos de defesa para atender o consumo por 24 horas, no mínimo. Assume 
grande importância, também, o completamento da DO de cada munição, para atender a 
sustentação do combate durante as prováveis interrupções do fluxo de suprimento. 
c) As viaturas de suprimento, sempre que possível, deslocam-se da área dos trens e a eles 
retornam antes do clarear, beneficiando-se da escuridão. 
 
10.6.9 APOIO LOGÍSTICO NAS ZONAS DE REUNIÃO 
 
10.6.9.1 Nas Z Reu, as operações de apoio logístico são realizadas de acordo com o tempo 
disponível e a situação tática. É a situação mais favorável para o apoio, pois os Pel C Pqdt 
estarão próximos e desenvolvendo atividades logísticas voltadas para o cumprimento da missão 
futura. 
 
10.6.9.2 Suprimento – os suprimentos e equipamentos (bem como seus instrumentos de 
controle) são inspecionados. Devem estar disponíveis, em boas condições e os estoques 
autorizados, completos. 
 
10.6.9.3 Apoio de Saúde – normalmente, a tropa recebe apenas o tratamento de primeiros 
socorros na Z Reu. Aqueles que necessitarem de cuidados adicionais serão evacuados para o 
Dst Log ou BLB, pelo Esc Sp. 
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10.6.9.4 Manutenção 
a) As guarnições e pessoal de manutenção devem ter em mente que uma vez deixada a Z Reu, 
as oportunidades para a execução adequada da manutenção serão limitadas. Todos os Cmt, as 
guarnições e o pessoal de manutenção farão o máximo esforço possível para assegurar a 
eficiência operacional do equipamento, bem como para a execução dos reparos e inspeções que 
não puderam ser realizados convenientemente durante os períodos de combate. 
b) Todo o equipamento deverá ser inspecionado, limpo e deixado nas melhores condições 
possíveis. 
c) O material que o Esqd não puder reparar será evacuado ou entregue, no próprio local, ao B 
Log Pqdt. 


