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 RESUMO 
 
 
 

 
 

O trabalho busca comparar a doutrina militar logística Argentina e a Brasileira, através do 
método de pesquisa comparativa, contrastando tanto os manuais do Exército Brasileiro e 
do Exército Argentino, quanto outras bibliografias existentes. O objetivo desta pesquisa 

será expor de forma clara e concisa, usando tabelas comparativas, as semelhanças e 
diferenças existentes entre a referida doutrina, a fim de facilitar sua posterior análise e 
utilização. Com o desenvolvimento desta pesquisa e posterior apresentação dos 

resultados obtidos, o pesquisador pretende fornece ferramentas doutrinárias que 
contribuam para melhorar a interpretação e integração dos aspectos logísticos mais 
relevantes de cada exército, a fim de facilitar a tomada de decisões voltadas para o 

integração e futura cooperação entre os dois países, no âmbito militar. 

 
 

Palavras-chave: Doutrinas, pesquisa comparativa, cooperação. 
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 RESUMEN 
 
 
 

 
 

El trabajo busca comparar la doctrina logística militar argentina y brasileña, a través del 
método de investigación comparativa, contrastando tanto los manuales del Ejército 
Brasileño como del Ejército Argentino, así como otras bibliografías existentes. El objetivo 

de esta investigación será exponer de manera clara y concisa, mediante cuadros 
comparativos, las similitudes y diferencias entre la doctrina referida, a fin de facilitar su 
posterior análisis y uso. Con el desarrollo de esta investigación y posterior presentación 

de los resultados obtenidos, el investigador pretende brindar herramientas doctrinarias 
que contribuyan a mejorar la interpretación e integración de los aspectos logísticos más 
relevantes de cada ejército, a fin de facilitar la toma de decisiones encaminadas a la 

integración y futura cooperación entre los dos países, en la esfera militar. 
 

Palabras-llave: Doctrinas, investigación comparativa, cooperación. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
Ao longo da história militar, a superioridade exercida por aqueles países que 

conseguem desenvolver o conceito de integração regional foi demonstrada inúmeras 

vezes. 

 Com base no desenvolvimento acelerado do processo de globalização e no 

ritmo vertiginoso dos avanços na aplicação das novas tecnologias em todo o mundo, 

essa concepção de integração regional, tanto nas esferas política, soc ial, econômica 

e cultural, deixou de ser uma opção para se tornar um fator de importância crescente. 

 

Ressalte-se que o conceito de trabalho conjunto não foi abordado seriamente 

entre os dois países até o final da década de 1990, com a busca de uma maior 

integração do MERCOSUL, e suas duas principais potências, não só na esfera 

econômica, mas também na de. Forças Armadas. Isto, no âmbito da invocação da 

cooperação em matéria de segurança internacional, no âmbito da Organização dos 

Estados Americanos. 

 

No entanto, ainda não foram incluídos os conceitos de exercícios com as 

Forças Armadas da região, que seriam incorporados em 2010, no "Livro Branco da 

Defesa Argentina", o que determinaria: 

[...] os exercícios combinados fazem a própria definição política de 

Defesa Nacional na medida em que contribuem para o aumento e 

consolidação da confiança mútua entre os Estados e são 

essenciais para a construção de um sistema de defesa sub-

regional, ajudando também a fortalecer da região da América do 

Sul como uma 'zona de paz'. Além disso, do dimensão técnico-

militar, os exercícios combinados aumentam e verificam os graus 

de interoperabilidade do instrumento militar com terceiros nações, 

que são regularmente colocadas em prática em missões de 

manutenção da paz das Nações Unidas (Ministério da Defesa da 

Argentina, 2010: 180). 
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 1.1 PROBLEMA  

  

Hoje, as operações das forças armadas de um país não podem ser concebidas 

fora de um ambiente combinado, este aspecto influenciando tanto o seu quadro de 

pessoal quanto a condução das operações, em decorrência da atual incerteza e da 

inter-relação de diversos atores e situações tempo, entre estes, a proteção dos 

recursos naturais, bens cada vez mais escassos e mais cobiçados pelo mundo. 

Tudo isso significa que a logística deve ser considerada nos altos níveis de 

planejamento e execução como um todo, como uma logística combinada. Isso não 

significa o abandono da logística individual das forças armadas dos países. A 

problemática é verificar de que forma cada Exército, do Brasil e da Argentina, utilizam 

suas logísticas em operações ofensivas e se há possibilidade de ter uma integração 

da logística de ambos os Países, apesar da característica individual de cada um deles.   

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema  

 

Como antecedente podemos citar a Guerra da Triple Aliança (1864), onde os 

dois países lutaram juntos. Presentemente, constatamos também que o conceito de 

defesa segundo os novos paradigmas se estende a um conceito mais regional do 

que individual para cada país. 

É por isso que Argentina e Brasil têm buscado, desde o final do século XX, 

manter hipóteses de conflitos conjuntos de vizinhança, o que é necessário, afete 

suas doutrinas e educação, organização, dimensões e implantação militar, bem 

como seu equipamento e logística. (LAFFERRIERE e SOPRANO, 2015, p. 154) 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema  

 

          Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: É 

possível fazer uma comparação doutrinária dos sistemas de distribuição do Exército 

Argentino e do Exército Brasileiro em operações ofensivas? 
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1.2  OBJETIVOS 

 

  Neste tópico do trabalho serão expostos o objetivo geral e os específicos, os 

quais nortearão o resultado final desse trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

        

A fim de contribuir para o futuro emprego combinado do Exército Brasileiro e 

Argentino em operações ofensivas, o objetivo do presente estudo de forma geral é 

analisar os aspectos logísticos doutrinários dos exércitos de cada país, através da 

análise comparativa de seus manuais e regulamentos.  

        

1.2.2 Objetivos Específicos  

        

Para atingir o objetivo geral do estudo, foi necessário formular objetivos 

específicos, a seguir mencionados, e que nos permitiram obter uma conclusão a 

partir da sua comparação. 

a.  Identificar e levantar a documentação necessária, apresentada por meio de 

manuais, entrevistas, artigos e vídeos, para formular as comparações necessárias. 

b. Analisar o material levantado com o objetivo de encontrar os consensos ou 

dissensos doutrinários mais relevantes. 

c. Formular quadros comparativos guia para compreender similaridades e 

diferenças que permite facilitar a ação combinada. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

Este artigo pretende expor as semelhanças e diferenças doutrinárias, do 

ponto de vista do autor, dos exércitos do Brasil e da Argentina, com o intuito de 

fornecer uma visão comparativa sobre os aspectos logísticos mais relevantes ou 

potencialmente relevantes. Atendendo aos aspectos mencionados e, em busca do 

alcance do objetivo desta pesquisa, foram levantadas as seguintes questões de 

estudo: 
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a) Qual é a estrutura de apoio logístico que utilizam nas operações? 

b) Quais são as características do apoio logístico deles nas operações 

ofensivas? 

c) Como opera o Batalhão Logístico nas operações ofensivas? 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

O objeto formal de estudo deste trabalho é tanto a doutrina dos exércitos do Brasil e 

da Argentina, quanto outros documentos militares deles feitos para padronizar as 

questões logísticas nas operações ofensivas. 

 

 

1.4.2 Amostra  

 

O trabalho abrangerá aspectos logísticos doutrinários compreendidos entre os 

níveis Operacional Estratégico e Tático de liderança. Levando em consideração as 

fontes que mencionam os aspectos gerais das operações ofensivas, mas 

principalmente aquelas que abordam as particularidades do apoio logístico nas 

operações ofensivas. 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa  

 

Para atingir os objetivos determinados neste artigo, será aplicado o método 

comparativo, submetendo a uma detalhada análise qualitativa os aspectos 

doutrinários de maior relevância no apoio logístico nas operações ofensivas dos 

exércitos da Argentina e do Brasil. 

Serão usados como fontes de referência manuais e outras bibliografias 

atualizadas de cada país, bem como publicações na Internet sobre o assunto e 

experiências de pessoal de apoio às operações combinadas. 
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  1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  

  

O levantamento de informação será efetuado principalmente através da 

seleção de fontes militares e civis, além de outros documentos internacionais que 

tratam do assunto. 

As fontes de pesquisa que serão consultadas são: manuais de doutrina militar 

dos exércitos da Argentina e do Brasil, revistas militares, livros e artigos relacionados 

ao assunto de estudo tanto em idioma português enquanto espanhol. 

Na estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas serão usados os 

seguintes termos: Doutrina militar terrestre, operações ofensivas, operações 

conjuntas dos exércitos argentino e brasileiro. 

 

 1.4.5 Procedimentos Metodológicos  

 

A sequência das ações até a coleta de dados será a seguinte: no primeiro 

termo o levantamento e seleção da bibliografia argentina, brasileira e internacional 

das diferentes fontes de consulta.    

Após ocorrerá a leitura da bibliografia e fechamento dos aspectos 

relacionados aos objetivos da pesquisa. 

Durante o desenvolvimento dos tópicos, serão feitas conclusões parciais 

resultantes do contraste das informações analisadas do ponto de vista do autor, para 

finalizar o trabalho com o desenvolvimento de um quadro comparativo e uma 

conclusão final do trabalho. 

 

 1.4.6 instrumentos  

 

Para este trabalho de pesquisa serão utilizados manuais, artigos de jornais, 

livros e bibliografia complementar dos exércitos brasileiro e argentino que abordem as 

ideias-chave: 

- Relacionamento argentino e brasileiro 

- Ponto de vista estratégico militar 

- Ponto de vista tático militar 
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- Operações Ofensivas 

- Apoio logístico em Operações Ofensivas 

 

A utilização dos manuais como base para abordar o tema de estudo permite 

obter as informações necessárias para realizar o contraste doutrinário inicial, 

enquanto a demais bibliografia e permite complementar e atualizar o regulamento. 

 

 1.4.7 Análise dos Dados  

 

Os dados obtidos serão apresentados em grande parte por meio de quadros 

sinópticos e comparativos, bem como por meio de imagens ilustrativas, com o intuito 

de fornecer informações de forma clara e concisa que permita melhor análise e 

interpretação. 

Por outro lado, as conclusões parciais, as explicações das tabelas e imagens e 

a conclusão final serão redigidas para fornecer maior detalhamento da análise 

realizada. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA   
 

A importância deste tema de estudo reside na necessidade atual de ambos 

países trabalharem de forma combinada nas diferentes hipóteses de conflito no 

continente. Ambos possuem uma extensa porção do território da América do Sul, bem 

como uma grande variedade de recursos dentro deles; que são permanentemente 

observados e desejados pelas grandes potências mundiais. A isso se acrescenta a 

existência histórica de conflitos internos nos países da América do Sul, que podem 

afetar potencialmente as relações com os países vizinhos. 

Diante da possibilidade de invasão do próprio território por forças estrangeiras, 

as operações ofensivas tornam-se essenciais para sua recuperação. 

Sua relevância é manifestada pelo Exército Brasileiro no seu manual (EB MF 

10-103. Manual de Operações, 4ª Edição 2014, p.4-4):  

 

“A ofensiva é o modo decisivo de empregar a força militar no campo 

de batalha para impor a nossa vontade sobre o inimigo que se 
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concentra para o combate de alta intensidade, representando o 

melhor caminho para obter-se a vitória. ”  

 

Este conceito é compartilhado pelo Exército Argentino, o que também o reflete 

no seu manual: “A ofensiva é a atitude mais propícia à obtenção da decisão na guerra, 

constitui o meio essencial para se impor vontade sobre o inimigo. ” (ROB-00-01 

Condução para as Forças Terrestres, 2015, p. V-1). 

Sendo a logística um dos aspectos fundamentais a serem considerados para a 

realização de tais operações, é necessário considerá-la desde os mais altos níveis de 

planejamento até os mais baixos níveis de execução, tornando-se um dos fatores 

determinantes a se considerar quando se fala em operações combinadas entre o 

Exército Brasileiro e Argentino. 

Assim, este estudo se justifica na necessidade de uma atualização doutrinária 

que permita a unificação ou aproximação de critérios, para alcançar um maior nível de 

eficiência no apoio logístico às futuras operações logísticas combinadas. 

 
 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  
 
 

Para realizar uma análise comparativa da doutrina militar argentina e brasileira, 

é necessário abordar primeiro os aspectos gerais ou mais amplos até chegar aos 

específicos, permitindo o correto acompanhamento e interpretação desta pesquisa. 

Para tanto, serão apresentados conceitos doutrinários tanto relacionados às 

próprias operações ofensivas, como finalidade, fundamentos e classificação, quanto 

outros de natureza logística. 

Em seguida, será abordado o tema específico desta pesquisa, analisando os 

diferentes aspectos do apoio logístico em operações ofensivas, para finalizar com a 

apresentação dos resultados por meio de tabelas comparativas e a conclusão final.  

   

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Na primeira medida, e conforme já mencionado, os dois exércitos 

compartilham o mesmo conceito sobre a importância das operações ofensivas.  

Em virtude disso, é importante observar quais são as finalidades que as 
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operações ofensivas se destinam a alcançar de acordo com a doutrina atual:  

 

1. EXERCITO BRASILEIRO (EB MF 10-103 Manual de Operações, 4ª Edição 2014, 

p.4-4): 

a) Destruir forças inimigas. 

b) Conquistar áreas ou pontos importantes do terreno que permitam obter 

vantagens para futuras operações. 

c) Obter informações sobre o inimigo, particularmente sobre a situação e poder 

de combate, e adquirir ou comprovar dados referentes ao terreno e às 

condições meteorológicas. 

d) Confundir e distrair a atenção do inimigo sobre o esforço principal, desviando-

o para outras áreas. 

e) Antecipar-se ao inimigo para obter a iniciativa, aproveitando qualquer 

oportunidade que se apresente, por fugaz que seja, negando-lhe qualquer tipo 

de vantagem. 

f) Fixar o inimigo, restringindo-lhe a liberdade de movimentos e manobra 

mediante diferentes esforços e apoios de fogo com o objetivo de permitir 

concentrar o máximo poder de combate sobre ele no ponto selecionado. 

g) Privar o inimigo de recursos essenciais com os quais sustente suas ações, 

realizando atividades e operações em profundidade que lhe neguem a 

liberdade de ação e interrompam a coerência e o ritmo de suas operações. 

h) Desorganizar o inimigo mediante ataques sobre aqueles meios ou funções de 

que sejam essenciais para gerar e empregar coerentemente seu poder de 

combate. 

 

2. EXERCITO ARGENTINO (ROB-00-01 Condução para as Forças Terrestres, 

2015, p. V-1): 

 

a) Apreender, destruir ou capturar as forças inimigas e seus recursos. 

b) Conquistar / controlar objetivos materiais no terreno. 

c) Enganar o inimigo quanto ao local e momento de uma ação principal. 

d) Isolar as forças inimigas. 

e) Obter informações. 
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Es importante también, destacar los fundamentos que deben caracterizar a este 

tipo de operaciones para alcanzar el éxito, según las diferentes perspectivas (solo se 

mencionan): 

 

1.  EXERCITO BRASILEIRO (EB MF 10-103 Manual de Operações, 4ª Edição 

2014, p.4-4): 

a) Manutenção do contato 

b) Esclarecimento da situação; 

c) Exploração das vulnerabilidades do inimigo; 

d) Controle dos acidentes capitais do terreno 

e) Iniciativa 

f) Neutralização da capacidade de reação do inimigo 

g) Fogo e movimento; 

h) Impulsão 

i) Concentração do poder de combate 

j) Aproveitamento do êxito 

k) Segurança. 

 

2. EXERCITO ARGENTINO (ROB-00-01 Condução para as Forças Terrestres, 

2015, p. V-1): 

a) Velocidade 

b) Continuidade de ação no tempo e espaço 

c) Flexibilidade 

d) Poder 

e) Segurança. 

Esclarecidos esses conceitos são necessários para explicar as diferentes 

classificações de Operações Ofensivas que esses dois países possuem. 

Pesquisando os manuais que cada um deles, podemos constatar que na 

Doutrina do Brasil as operações ofensivas são classificadas em: marcha de combate, 

reconhecimento em força, ataque (que tem as variantes de desbordamento, 

envolvimento, penetração, infiltração e ataque frontal), aproveitamento do êxito e 

perseguição. (EB MF 10-103 Manual de Operações, p. 4-7). (Figura 1). 
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   Figura 1: Classificação das Operações ofensivas  
   Fonte: EB MF 10-103 Manual de Operações, p. 4-7 

 

Enquanto, em ROB-00-01. Condução da Força Terrestre (2015, p. IV-5), o 

Exército Argentino classifica as operações ofensivas em: ataque, exploração e 

perseguição. (Figura 2). 

Por outro lado, dois tipos de operações ofensivas mencionadas na doutrina 

brasileira como ofensivas, aparecem no manual argentino como operações 

complementares. (Figura 2). 

 

 

 Figura 2: Classificação das Operações ofensivas  
 Fonte: ROB- 00-01. Condução da Força Terrestre, p. IV-5 
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Em termos deste, podemos observar duas particularidades: 

 

•    Marcha para Combate (BRL) e Avanço para Fazer Contato (ARG). A primeira 

está dentro de Operações Ofensivas, enquanto a segunda é classificada 

como Operação Complementar. 

 

• Reconhecimento em força (BRL). Isto não tem equivalência dentro da 

classificação de Operações Ofensivas nos manuais do exército argentino. 

Porém, o procedimento que se assemelha ao seu conceito é classificado 

como procedimento dentro da Operação Complementar “Exploração”. 

(Figura 3). 

 

 

   Figura 3: Cuadro resumen de Exploración  
   Fonte: ROB- 00-01. Condução da Força Terrestre, p. VII-42 

 

 

Outro aspecto importante a observar, e já entrando na visão logística, é que 

ambos exércitos possuem classificações diferentes para os tipos de suprimentos: 

A Separata N° 1 ao BE 27/02 - Normas Administrativas Relativas ao Suprimento 

(NARSUP) coloca as seguintes classes, que para os fins deste trabalho serão apenas 

nomeados: 

a) Cl I - Material de Subsistência 

b) Cl II – Material de Intendência 
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c) Cl III – Combustíveis e Lubrificantes 

d) Cl IV – Material de Construção 

e) Cl V – Armamento e Munição 

f) Cl VI – Material de Engenharia e Cartografia 

g) Cl VII – Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática 

h) Cl VIII – Material de Saúde. 

i) Cl IX - Material de Motomecanização e Aviação; e 

j) Cl X – Material não incluído nas outras classes. 

 

 

Por outro lado, será descrita resumidamente a classificação dos tipos de 

suprimentos de acordo com o manual RFD - 20 - 01 - Regime Logístico Funcional 
(ARG): 

 

a) Efeitos Classe I: Alimentos a serem consumidos pela pessoa e gado, de 
forma mais ou menos uniforme e em quaisquer circunstâncias, tais como: 
alimentos, rações especiais, água, cantinas, etc. 

 
b) Efeitos da Classe II: efeitos do uso do solo cujos atributos estão previstos 

em nossos organogramas (Quadro de Organização) ou em outro 

documento similar, tais como: veículos e suas peças de reposição, 
ferragens, equipamentos de vestimenta, armas, etc. 

 

 Efeitos Classe II-A: efeitos São para aeronaves cujos atributos são 

prescritos em nossos organogramas (QO) ou em outro documento 

semelhante. São usados para aviação militar. 

 Efeitos Classe II-B: efeitos São para barcos cujos atributos são 

prescritos em nossos organogramas (QO) ou em outro documento 

semelhante. 

 

c) Efeitos Classe III: São combustíveis e lubrificantes para uso em veículos, 
equipamentos e máquinas de uso terrestre. 

 

 Efeitos Classe III-A: combustíveis e lubrificantes para aeronaves. 

 Classe de efeitos III-B: combustíveis e lubrificantes para navios. 

 
d) Efeitos classe IV: São aqueles efeitos que, em geral, não estão previstos 

em nossos organogramas (QO) ou em outro documento similar para 
aqueles de anos de reforço estabelecidos como classe II, para uso 
terrestre. 

  
e) Efeitos de classe V: munições de uso terrestre, incluindo as químicas, 
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explosivos, minas antitanque e antipessoal, espoletas, detonadores, efeitos 

pirotécnicos e combustível para lança-chamas. 
 

 Efeitos da Classe V-A: Corresponde à munição, foguetes, mísseis e 

bombas a serem usadas pelas aeronaves. 

 Efeitos da classe V-B: corresponde às munições, torpedos, mísseis, 

foguetes, minas marítimas e todos os outros explosivos que podem 

ser usados pelos navios. 

 
f) Efeitos Classe Animal: Corresponde nesta classificação os Equídeos 

(cavalos e mulas), cães de guerra e outros animais treinados. 
 
 

 

 

2.2 ESTRUTURA DO APOIO LOGISTICO EM OPERAÇÕES       
 
 

 
No aspecto logístico, começaremos falando sobre a estrutura que compõe o 

sistema logístico de ambos os exércitos, observando os níveis Estratégico, 

Operacional e Tático. 
 
Por um lado, o Exército Brasileiro destaca em seu manual EB 70 - MC - 10.238. 

Logística Militar Terrestre (2018) que, embora haja uma sucessão de estruturas que 
compõem o sistema logístico, composta por Ba Log Cj, GT Log, BLT, BLB e Dst Log, 
este sistema não é rígido, mas será o resultado de análise logística que é realizada 

durante o processo de planejamento e condução das operações terrestres. (figura 4). 
Dependendo da situação tática atual e da sua análise logística, é possível que 

o apoio logístico seja fornecido desde a Zona Interior (ZI) / Território Nacional (TN) até 

a Base Logística Terrestre (BLT) (Figura 5) 
 
 

As estruturas que geralmente compõem o Sistema Logístico são (só 
mencionadas): 

 

a) Base Logística Conjunta 

b) Grupo Tarefa Logística 

c) Base Logística Terrestre 

d) Base Logística de Brigada 

e) Destacamento Logístico 

f) Área de Trenes de Estacionamiento / Área de Trenes 
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 Figura 4: Estrutura de apoio logístico às operações do Exército Brasileiro (GT Log) 
 Fonte: EB 70 - MC - 10.238. Logística Terrestre Militar, p. 5-6. 
 
 

 
 Figura 5: Estrutura de apoio logístico às operações do Exército Brasileiro (BLT) 
 Fonte: EB 70 - MC - 10.238. Logística Terrestre Militar, p. 5-6. 

 
 
 
 

Por sua parte, o Exército Argentino destaca também a importância de que seus 
elementos de execução logística não tenham uma estrutura fixa, permitindo que se 

adaptem às necessidades que a situação tática e logística exige. 
Eles segmentam quatro níveis de gestão logística, através dos quais será 

especificado o apoio logístico (aqui só serão mencionadas) (ROD - 19 - 02. Logística 

de Material, 2005, p.10): 
 
a) No nível estratégico militar: Centro de Apoio Logístico (CAL) 

b) No nível estratégico operacional / tático: Base de Apoio Logístico (BAL) 

c) No nível tático: 

 Batalhão Logístico 

 Trem de campanha / Trem de combate. 
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 Figura 6: Estrutura do apoio logístico nas operações do Exército Argentino 
 Fonte: ROD–19-02. Logística de Material, 2005, p.10 

 
 
 
 

2.3 O APOIO LOGISTICO NAS OPERACOES OFENSIVAS 
 
 

O apoio logístico em operações ofensivas deve atender a certas 
características particulares que são necessárias para o sucesso da missão. Serão 

descritos os próprios que cada exército considera de acordo com sua doutrina. 
 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
 
 

No EB70-MC-10.238 Logística Militar Terrestre, em seu capítulo 5, descrevem 
se as características do apoio logístico em operações ofensivas: 
 

a) Este tipo de operação caracteriza-se pela grande demanda de apoio logístico, 

requerendo antecipação de necessidades nos locais mais prováveis onde possam 

ocorrer e o estabelecimento de nível de serviço, com prioridade para as 

organizações que participam da ação principal. Normalmente, a necessidade de 

cerrar o apoio é um imperativo, de modo a reduzir os tempos de resposta e 

aumentar sua prontidão operacional. 
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b) A manutenção da iniciativa e da liberdade de ação é essencial, exigindo soluções 

flexíveis e ágeis, bem como a estreita coordenação entre os planejadores 
logísticos em todos os escalões. Os recursos mais importantes são colocados em 
apoio direto, de modo a assegurar a continuidade nas operações de movimento. 

Destacam-se os suprimentos críticos (combustível e munição), a manutenção 
(reparos de danos em combate e troca de componentes) e a saúde (equipes de 
saúde avançadas e evacuação médica). 

 
c) Nesse tipo de ação é comum ocorrer o alongamento das distâncias em curto prazo 

de tempo, o que – combinado à grande dispersão do desdobramento das forças 

e à possibilidade de congestionamento da rede de estradas – pode impactar o 
sistema de transporte e interferir na condução da manobra. Medidas para evitar 
ou minimizar essa situação incluem a combinação de modais de transporte, a 

coordenação e o controle do movimento nas Estradas Principais de Suprimento 
(EPS) e a regulação do movimento na área de responsabilidade da F Op. 
 

d) A tendência de que as operações produzam maior número de baixas pode 
requerer a ampliação da capacidade de apoio de saúde. Neste sentido, o 
desdobramento de instalações sanitárias nas proximidades da força apoiada 

facilita o tratamento e a evacuação. Da mesma forma, equipes avançadas de 
saúde aumentam a capacidade de suporte das unidades empregadas em primeiro 
escalão. 

 
e) Nesse tipo de operação, o emprego de contratados/terceirizados nas zonas de 

ação em contato com o inimigo implica em grande risco, devendo ser alvo de 

considerações de ordem tática e legal. Todavia, quando necessário e desde que 
autorizado pelo C Op, poderão ser empregados operadores civis na ZC, 
particularmente nas BLT localizadas mais à retaguarda. 

 

f) A flexibilidade na organização e no desdobramento do apoio às operações 
ofensivas permite fazer frente às mudanças de situação, ensejando, entre outras 
medidas, prever soluções alternativas e redundâncias para manter a continuidade 

do apoio em caso de eventual interrupção da cadeia logística. 
 
 

EXÉRCITO ARGENTINO 
 

O ROB-00-01 Condução para as Forças Terrestres (2015, p. V-1), em seu 

capítulo V, página 8, menciona como necessário para o correto apoio logístico a este 

tipo de operações, o cumprimento das seguintes características: 

 
a) Previsão para obtenção de recursos. De vital importância em todos os níveis de 

condução, mas principalmente em níveis superiores. 

b) O agrupamento dos meios logísticos dos diferentes serviços por funções logísticas 
será normal, tendo autonomia adequada para o apoio de uma Força. Sua 
localização estará tão à frente quanto a situação permitir. 

c) As operações ofensivas exigirão uma ação logística de material ágil, dinâmico e 
apoio próximo às tropas 
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d) O alongamento das vias de comunicação produzidas pelo movimento das 

unidades para a frente fará com que sejam tomadas providências para colocar as 
organizações de apoio logístico de material tanto na vanguarda quanto possível, 
o mais próximo possível das unidades que apoiam conforme a situação e o nível 

de risco aceito permite. Eles se moverão conforme o ataque avança. 
e) Os frequentes deslocamentos para a linha da frente dos abastecimentos e 

unidades tornam necessário o controlo estrito das rotas e o estabelecimento das 

prioridades de deslocação necessárias. 
f) Alcançado o objetivo, avançam os órgãos de apoio logístico material, para efetuar 

as operações de abastecimento, manutenção e evacuação necessárias. 

g) A continuidade do apoio logístico material é essencial para garantir o sucesso das 
operações ofensivas. 

h) A profundidade das operações ofensivas, que implica um alongamento das vias 

de comunicação, o volume de disparos que o ataque requer e a elevada 
mobilidade das ações são fatores que condicionam e dificultam o apoio logístico 
do material. 

i) O apoio logístico para a exploração bem-sucedida deve ser planejado com 
antecedência, bem como a reorganização das unidades depois de atingidos seus 
objetivos. 

j) O risco da vulnerabilidade dos órgãos de logística na eventualidade de um ataque 
inimigo será considerado durante o planejamento da operação. 

k) Nas operações ofensivas, o abastecimento (classes III e IIIA e classes V e VA e 

efeitos hídricos), a manutenção e o transporte adquirem especial relevância. 
Devido à limitação normal dos meios de transporte disponíveis e do volume de 
suprimentos de combustível e munição, um planejamento detalhado deve ser 

realizado para garantir o fluxo desses recursos. 
l) Os reparos de veículos e equipamentos devem ser realizados da forma mais 

avançada possível. 
m) Medidas extremas de segurança para sua proteção. 

n) O uso descentralizado de meios logísticos será a norma. 
o) A hospitalização deve ser realizada o mais próximo possível das tropas que estão 

na zona de combate. 

 

 

2.4 O BATALHAO LOGISTICO NAS OPERAÇÕES OFENSIVAS 
 
       

O apoio logístico na ofensiva é um fator essencial para a manutenção da força, 

ímpeto e poder de combate das tropas, as quais devem ser fornecidas com os meios 

adequados e eficazes. 

A seguir, serão descritas as principais características da doutrina militar de 

ambos os países quanto ao elemento responsável pelo apoio logístico em nível da 

Brigada, considerando sua organização e as particularidades desse tipo de operação. 

 

DOUTRINA BRASILEIRA 
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O Batalhão Logístico constitui o escalão básico responsável pela execução das 

tarefas logísticas em benefício das Organizações Militares da Grande 
Unidade. Poderá apoiar por área outras OM não orgânicas da GU. 

As subunidades do B Log poderão ter sua organização alterada em função da 
missão, da situação, das necessidades, das disponibilidades e dos diversos tipos de 
brigada. 

Essa organização será pautada pela flexibilidade, adaptabilidade, 
modularidade, elasticidade e sustentabilidade y devem estar aptos a destacar e 
receber módulos logísticos, de acordo com a situação. 

Os B Log devem ter a capacidade de receber e enquadrar meios especializados 
de engenharia e outros módulos necessários para prestar apoio específico. 

De acordo ao EB60 –ME-12-302 MANUAL DE ENSINO DO BATALHÃO 
LOGÍSTICO (2020, p. 2-1) a missão do B Log é a seguinte: 

 
“A missão dos B Log é proporcionar apoio logístico a todos os 
elementos orgânicos da Grande Unidade (GU). 
O Batalhão Logístico constitui a fração básica responsável pela 
execução das tarefas logísticas em benefício das Organizações 
Militares (OM) da GU. Na forma de apoio por área, poderá apoiar 
outras OM não orgânicas da GU. ” 

 

A sua organização rege-se pelo conceito de "medida certa", o que significa que 
não terá uma estrutura fixa, mas sim será adaptada às necessidades logísticas dos 

elementos apoiados. 

No entanto, em geral, o Log B será composto pelas seguintes frações, ou 
frações delas: 

 

a. Companhia de Comando e Apoio 

b. Companhia Logística de Manutenção 

c. Companhia Logística de Suprimento 

d. Companhia Logística de Transporte 

e. Em relação à execução das tarefas da função logística de saúde, os B Log, exceto 

os B Log das Brigadas Pára-quedista e Aeromóvel, não possuem estrutura fixa ou 

fração para apoio às OM da brigada. Contudo, em operações, o B Log, em 

princípio, receberá uma Companhia de Saúde Avançada, do Batalhão de Saúde, 

do Grupamento Logístico, que será o escalão superior para fins de apoio logístico. 

f. Em relação à execução das tarefas da função logística de Recursos Humanos, o 

B Log não possui estrutura fixa ou fração para apoio às OM da brigada. 

Contudo, em operações, recebera uma Companhia Logística de Recursos 

Humanos, oriunda do Batalhão de Recursos Humanos, do Grupamento 

Logístico. 
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Figura 7: Organização do B Log 
Fonte: EB60 –ME-12-302 MANUAL DE ENSINO DO BATALHÃO LOGÍSTICO, 2020, p. 2-2. 

 
 

Seguindo o conceito de “logística em certa medida”, veremos as principais 

características do Log B, de acordo com cada tipo de operação ofensiva (EB60 –ME-

12-302 Manual de Ensino do Batalhão Logístico, 2020, p. 5 -1) 

 

a) Marcha para o combate: 

 Normalmente caracterizada por um alto consumo de suprimento classe III, 

aumento das necessidades de manutenção de viaturas, reduzido consumo de 

munição e pequeno número de baixas. 

 O apoio logístico é dificultado pela natureza dispersa da operação, pela rapidez 

do movimento para frente e pelas variações apresentadas pelo terreno e pelo 

inimigo. 

 Apoio a todos os grupamentos de força e a descentralização inicial dos meios. 

 A velocidade da operação e o alto consumo de suprimento Cl III exigem 

cuidadoso planejamento. 

 A necessidade de controle de trânsito nos itinerários de marcha é importante 

para o apoio logístico. Tal controle pode conflitar com as necessidades das 

unidades de combate, dos elementos de engenharia e da própria polícia do 

exército. Assim, cabe ao Batalhão Logístico apresentar suas necessidades e 

prioridades por ocasião dos planejamentos da brigada. 
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 A utilização de mais de um eixo para o deslocamento da GU acarreta uma 

descentralização maior dos meios, particularmente, de manutenção, salvamento 

do material e evacuação de feridos. 

 Sup Cl I: no consumo diário, a ração de combate tem preponderância, tendo em 

vistas as condições de movimento e segurança e a facilidade de preparação. 

Sempre que a situação permitir, deve ser servida a ração normal de campanha, 

pelo menos para uma das refeições. 

 Sup Cl III: o reabastecimento das viaturas pode ser realizado durante os altos, 

em final de jornada, em momentos de reajustes ou na região de destino. O 

suprimento para atender a outros consumos, normalmente, é realizado em final 

de jornada. A reserva orgânica deve estar completa antes da transposição da 

linha de provável encontro. 

 Sup Cl V (M): o suprimento é realizado em função do consumo, para atender à 

defesa antiaérea e à defesa contra ações de guerrilheiros e elementos infiltrados. 

 Classe VIII – a distribuição não obedece a processos preestabelecidos. É feita 

através dos elementos de saúde aproveitando o movimento de ambulância. 

 Demais Classes: o recompletamento é realizado no final de jornada ou na região 

de destino, conforme a estimativa logística para a marcha para o combate. 

 Transporte: O movimento motorizado é realizado com as viaturas orgânicas de 

cada unidade da GU. A necessidade de reforço de viaturas para o transporte de 

pessoal é atendida pelo escalão superior. 

 Manutenção: A Companhia Logística de Manutenção descentraliza, 

normalmente, os seus elementos do Pelotão Leve de Manutenção (Pel L Mnt), a 

fim de prestar o apoio de manutenção durante toda a marcha. Uma Seção Leve 

de Manutenção (Sec L Mnt) deve acompanhar as unidades de combate e, em 

princípio, se desloca com os trens da unidade apoiada. A manutenção deve ser 

executada tão à frente quanto permitir a situação tática e a disponibilidade de 

tempo e recursos. É preferível a ida do pessoal de manutenção ao encontro do 

material do que proceder em sentido inverso, reduzindo a necessidade de 

remoção, reboque ou resgate. 

 Saúde: Deve haver postos de recolhimento de indisponíveis de marcha (PRIM) 

ao longo dos eixos de progressão, para onde são evacuadas as baixas das 

unidades. Esses postos devem possibilitar a evacuação aero móvel (Ev Aem), 
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que será largamente empregada, caso haja disponibilidade de meios. A 

descentralização dos meios de saúde pela Cia Log Sau (B Log Pqdt e Amv) será 

a mínima compatível com as necessidades. 

 Recursos humanos: A estimativa de reduzido número de baixas e a curta 

duração do tipo de operação trazem poucos reflexos para a Cia Log RH. 

 Salvamento: Os itens indisponíveis representam fonte importante de 

suprimentos, exigindo um controle tão cuidadoso quanto o fluxo de suprimento. 

 

b) Reconhecimento em força:  

 

 Sob o ponto de vista do apoio logístico, as seguintes características táticas são 

consideradas mais importantes: situação indefinida, pois a ação se dá sobre uma 

determinada área a respeito da qual o comando deseja informações rápidas e 

precisas; e frente variável quando o comando realizar uma série de ataques, ao 

longo de toda frente. 

 Centralização dos meios numa única BLB. 

 Cl I: consumo diário normal, com preponderância das rações operacionais de 

combate e de emergência. 

 Cl III: consumo elevado, devido ao dinamismo da operação, ocorrendo o 

recompletamento das viaturas e da reserva orgânica após o final da missão. 

 Cl V (M): o suprimento é realizado em função do consumo decorrente das 

operações. O B Log deve apoiar o transporte da munição até as Áreas de Trens 

de Estacionamento (ATE) e Área de Trens (AT). 

 Manutenção: A Cia Log Mnt presta o apoio de manutenção de forma centralizada 

e, normalmente, emprega as Sec L Mnt em Ap Dto. A descentralização do apoio 

ocorre à medida que for necessário. 

 Saúde: Estimam-se poucas baixas nesse tipo de operação. 

 Recursos humanos: Não se estimam reflexos significativos para a função Log 

RH. 

 Salvamento: Não se visualiza reflexos significativos na função Slv. 

 

c) Ataque 
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 Ataque principal: se atribui a maior prioridade na distribuição dos meios. 

 Ataques secundários: receberão meios adequados ao cumprimento de suas 

missões. 

 Reserva: mantida em condições de ser empregada em ocasião e local decisivos, 

tem a menor prioridade. 

 Situação mais ou menos definida, devido aos intensos reconhecimentos. 

 Concentração máxima de meios na direção decisiva.  

 Conquista de objetivos sucessivos, com progressão em profundidade. 

 O Batalhão Logístico tem que se desdobar o mais à frente possível. 

 Sup Cl III: o ataque, sendo uma operação dinâmica, impõe a movimentação dos 

meios motorizados em larga escala. O consumo desta classe é bastante 

elevado, a fim de atender à montagem do ataque, ao suprimento, à evacuação 

e à manutenção. 

 Sup Cl V (M): o consumo é bastante elevado, particularmente quando houver 

preparação. Neste caso, será normal a estocagem temporária da munição na 

unidade, para atender ao consumo imediato. 

 Sup Cl VI: há um grande consumo, particularmente, de suprimentos específicos 

para os trabalhos de estradas e pontes. 

 Sup Cl VIII: ocorre grande consumo, em face do aumento do número de baixas 

em menor espaço de tempo. Os elementos de saúde de todas as unidades 

obtêm a dotação máxima possível de material de saúde antes do início do 

ataque. A Cia Log Sau (B Log Pqdt e Amv) faz a distribuição, conforme as 

necessidades no decorrer do combate, por meio do Pelotão de Triagem, 

mediante pedidos informais. 

 Peças e conjuntos de reparação: há grande consumo, principalmente antes do 

ataque, a fim de aumentar a disponibilidade do material da GU. 

 Transporte: As grandes tonelagens de suprimento a serem transportadas antes 

do desembocar e para a sustentação do ataque, o salvamento de material e 

prazos exíguos exigem a elaboração de um plano minucioso de emprego dos 

meios de transporte, bem como uma eficiente coordenação e fiscalização da 

circulação na área da GU. 

 Manutenção: No ataque, cresce a importância do binômio “manutenção-

suprimento”. Os elementos de manutenção de todas as unidades conjugarão o 
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máximo dos seus esforços na realização dos trabalhos e no suprimento antes do 

ataque. 

 Saúde: Há estimativa de grande quantidade de baixas, estando, possivelmente, 

concentradas num período de tempo muito próximo. Assim, a evacuação pode 

ser dificultada por: maior quantidade de feridos de maior gravidade; maior fluxo 

de baixas na mesma unidade de tempo; necessidade de colocar todas as baixas 

em condições de evacuação no mais curto prazo. 

 Recursos Humanos: Há um acréscimo das necessidades de recompletamento e 

manutenção do moral militar. 

 Salvamento: Devido à necessidade dos materiais se tornarem disponíveis no 

mais curto prazo, os itens indisponíveis podem representar fonte importante de 

suprimentos, exigindo um controle tão cuidadoso quanto o fluxo de suprimento. 

 

d) Aproveitamento do êxito e perseguição 

 

 Nesse tipo de operação, há um aumento considerável na velocidade de 

progressão, trazendo reflexos para os elementos de apoio que realizam um 

maior esforço para manter o fluxo de suprimento e salvamento de material. 

 Os planos de apoio devem ser flexíveis e as atividades logísticas são 

conduzidas, normalmente, de modo descentralizado. 

 O consumo de suprimento Cl III é alto e, em consequência, a previsão para o 

suprimento é fundamental. O transporte de suprimento Cl III e V (M), 

particularmente, pode ser o fator limitativo na determinação da distância até onde 

a Grande Unidade (GU) pode executar o aproveitamento do êxito. 

 Durante o aproveitamento do êxito e perseguição, os trabalhos de manutenção 

são realizados nos postos de manutenção de emergência estabelecidos nos 

itinerários. 

 O desdobramento será parcial, para atender à alta mobilidade. 

 

 

DOUTRINA ARGENTINA 
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O Batalhão Logístico é o responsável pelo apoio logístico a todos os elementos 

orgânicos ou agregados à Brigada, de acordo com os planos e ordens do seu 

comandante. 

Da mesma forma, deve liderar e executar o apoio logístico para sua 

organização. 

A sua organização variará de acordo com o tipo da Brigada independente da 

qual faz parte organicamente. Sua organização para o combate e princípios 

encontram-se descritos no “ROP-20-02. CONDUÇÃO DO BATALHÃO LOGISTICO 

(1972). 

 

O Log B será composto dos seguintes elementos principais (figura 8) 

 Jefatura 

 Companhia de comando y serviços 

 Companhia de arsenales 

 Seção de intendência 

 Companhia de sanidade 

 Companhia de transporte 

Nas brigadas independentes de montanha e monte, também terão uma seção 

veterinária. 

A brigada aerotransportada terá, além dos elementos principais, uma 

companhia de suporte de equipamentos aéreos. 

 

 

 

Figura 8: Organização do B Log (ilustração) 
Fonte: ROP-20-02. CONDUÇÃO DO BATALHÃO LOGISTICO,1972, p.156. 

 

 

O B Log tem capacidade para apoiar logisticamente uma brigada independente 
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típica, composta por um comando de brigada, três unidades de combate corpo a 

corpo, um grupo de artilharia, um esquadrão de reconhecimento, uma companhia de 

engenharia, uma companhia de comunicações e um batalhão. 

 

Da mesma forma, pode suportar temporariamente e sem reforços adicionais, 

um acréscimo equivalente a duas unidades. Além disso, fornecerá tanto suporte de 

evacuação e hospitalização para o pessoal, incluindo tratamento cirúrgico e 

odontológico de emergência quanto suporte para registro de obituário. 

 

Na sua organização para o combate o B Log da brigada independente 

juntamente com os elementos de apoio logístico acrescentados, ou colocados em 

apoio da mesma pelo escalão superior, constituirão o comboio da referida unidade. 

Seus elementos serão organizados para o combate agrupando-os, impondo 

missões de apoio logístico e localizações dentro da retaguarda da brigada 

independente, na área especificamente designada como ÁREA DE TREM DA 

BRIGADA INDEPENDENTE. 

 

Os princípios de emprego do B Log são: 

a) A condução das operações logísticas a realizar pelo batalhão será 

centralizada e ficará a cargo do chefe do batalhão. Por outro lado, a 

execução das mesmas será feita de forma descentralizada pelos 

respectivos chefes de subunidades e / ou frações dependentes. 

b) Na execução de todas as funções logísticas (abastecimento, 

manutenção, evacuação e hospitalização de pessoal e / ou animais) a 

situação tática prevalecerá em todos os momentos sobre a execução 

técnica. Isto, por outras palavras, significa que a execução das tarefas 

logísticas de apoio à brigada estará sempre subordinada ao tipo de 

operação que esta realiza. 

c) Serão asseguradas todas as medidas necessárias para garantir a 

continuidade do apoio em qualquer tipo de operação. Para o efeito, as 

encomendas e os procedimentos normais de funcionamento preverão a 

existência de meios alternativos de comando e apoio logístico. Da 

mesma forma, procedimentos alternativos de execução serão 

estabelecidos. 
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d) As subunidades e frações logísticas devem ser capazes de se mover 

rapidamente após o recebimento dos pedidos correspondentes. Para 

tanto, buscará estabelecer o número mínimo de instalações de 

abastecimento e manutenção, e manter armazenados nos veículos, os 

efeitos que não se espera sejam utilizados ou distribuídos 

imediatamente. 

e) A consideração básica que regerá a localização do batalhão, seus 

elementos que o compõem e suas respectivas instalações será a 

necessidade de que eles sejam capazes de realizar sua missão de apoio 

com eficiência e a tempo. 

f) Buscar-se-á a máxima dispersão das frações e instalações compatíveis 

com as missões de apoio, controle e segurança. 

g) Procurar-se-á minimizar as interrupções nas funções de logística. 

h) Será buscado o máximo uso das instalações, recursos e suprimentos da 

área de ação da grande unidade e do material capturado do inimigo. 

i) A manipulação excessiva dos efeitos será evitada para economizar 

tempo e pessoal. 

O B Log na sua organização para o combate, terá as características seguintes: 

a) Apoiará os elementos logísticos das unidades e subunidades de 

brigadas, normalmente compostas por um comboio de campo e um 

comboio de combate. 

b) Na retaguarda do GUC será estabelecida uma zona de comboios de 

brigadas a partir da qual será prestado apoio logístico tanto às unidades 

independentes como às subunidades que operam na zona de combate 

da brigada independente, bem como para o resto das unidades e 

subunidades independentes operando na área traseira do GUC. 

c) A vinculação do comando para a realização do referido acima será feita 

através de: 

 Apoio à unidade: é prestado pelo Log B ou fração logística à brigada 

como um todo, a uma unidade específica, ou a um conjunto de 

unidades orgânicas do GUC ou a ela agregada. 

 Apoio zonal: prestado pelo Log B ou fração logística à brigada como 

um todo, a uma unidade específica, ou a um conjunto de unidades 
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orgânicas do GUC ou a ela agregada dentro de uma área geográfica 

pré-estabelecida. O conceito geográfico prevalece. 

 Apoio de área: prestado pelo Log B ou fração logística à brigada como 

um todo, a uma unidade específica, ou a um conjunto de unidades 

orgânicas da GUC ou a ela agregadas e / ou áreas limitadas à 

execução de uma determinada tipo ou quantidade de seus serviços. 

 

Normalmente, uma combinação de suporte zonal e suporte de unidade será 

usada, usando o primeiro como base. 

O Diário B pode fornecer elementos logísticos a serem agregados às unidades 

de brigadas que devem realizar missões independentes ou semi-independentes de 

duração limitada. Quando o batalhão tiver que ser dividido dessa forma, pode ser 

necessário reforçá-lo com subunidades ou frações do mesmo escalão. 

O b log pode apoiar algumas das unidades de brigada, avançando pelotões de 

manutenção móveis para suas respectivas áreas de atuação, agregados ou em apoio 

direto. 

 

 
 
3. ANÁLISE E RESULTADOS        
 

 
Este capítulo apresenta a análise comparativa decorrente da coleta de 

informações sobre a atual doutrina logística dos exércitos brasileiro e argentino. 

Em primeiro lugar, podemos observar que os manuais de ambos os 

exércitos compartilham o mesmo conceito quanto à importância que as operações 

ofensivas têm sobre as demais, como podemos ver a seguir: 

 

 
Partindo desse conceito, passamos a analisar os aspectos mais relevantes 

 EXERCITO BRASILEIRO EXERCITO ARGENTINO 

FATOR DECISIVO  Impor a nossa vontade 
sobre o inimigo 

Impor a vontade sobre o 
inimigo 

CONSTITUÍDO COMO O melhor caminho para 

obter-se a vitória 

A atitude mais propícia à 
obtenção da decisão na 

guerra 
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no que diz respeito às operações ofensivas, partindo dos objetivos que perseguem: 

 
 

FINALIDADE DAS OPERACIONES OFENSIVAS 

EXERCITO BRASILEIRO EXERCITO ARGENTINO 

Destruir forças inimigas 
 

Apreender, destruir ou capturar as 

forças inimigas e seus recursos 
 

Conquistar áreas ou pontos 
importantes do terreno que permitam 

obter vantagens para futuras 

operações 
 

Conquistar / controlar objetivos 
materiais (chave) no terreno 

 

Obter informações sobre o inimigo, 
particularmente sobre a situação e 

poder de combate, e adquirir ou 

comprovar dados referentes ao terreno 
e às condições meteorológicas 

 

Obter informações 

 

Confundir e distrair a atenção do 

inimigo sobre o esforço principal, 
desviando-o para outras áreas 

 

Enganar o inimigo quanto ao local e 

momento de uma ação principal 
 

Antecipar-se ao inimigo para obter a 
iniciativa, aproveitando qualquer 

oportunidade que se apresente, por 
fugaz que seja, negando-lhe qualquer 

tipo de vantagem 

 

 

Fixar o inimigo, restringindo-lhe a 

liberdade de movimentos e manobra 
mediante diferentes esforços e apoios 

de fogo com o objetivo de permitir 

concentrar o máximo poder de 
combate sobre ele no ponto 

selecionado 

 

Isolar as forças inimigas 

Privar o inimigo de recursos essenciais 

com os quais sustente suas ações, 
realizando atividades e operações em 

profundidade que lhe neguem a 

liberdade de ação e interrompam a 
coerência e o ritmo de suas operações 

 

Desorganizar o inimigo mediante 
ataques sobre aqueles meios ou 

funções de que sejam essenciais para 
gerar e empregar coerentemente seu 

poder de combate 
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É possível observar que existem diferenças mínimas quanto aos propósitos 

perseguidos pelas operações ofensivas de acordo com a visão de cada exército, 

produzida a partir do conceito mais detalhado ou específico oferecido pela doutrina 

brasileira, em relação à Argentina, que é de natureza mais geral. Porém, de acordo 

com essa análise, podemos determinar que conceitualmente eles compartilham quase 

todos os seus pontos e, neles próprios, a essência deles. 

 
 

Em relação à classificação das operações ofensivas, podemos observar as 
seguintes semelhanças e diferenças: 

 

CONCEITO 
EXERCITO 

BRASILEIRO 

EXERCITO 

ARGENTINO 
DETALHE 

 
Classificação de 

operações 

ofensivas 

Marcha para o 
combate 

Avance para tomar 
contato 

(1) 

Reconhecimento 
em força 

Exploração – 
Forçando a 
exploração 

(2) 

Ataque Ataque 
Mesmo nome e 

conceito 

Aproveitamento 

do êxito 
Explotación 

Diferente nome 
mas mesmo 

conceito 

Perseguição Perseguição 
Mesmo nome e 

conceito 

 
 

(1) Os dois conceitos têm nomes diferentes, mas são semelhantes. Porém, 

diferem no sentido de que, enquanto em EB MF 10-103 Manual de Operações 

(BRL) a Marcha de Combate se enquadra em operações ofensivas, em ROB-

00-01 Condução para as Forças Terrestres (ARG) classifica o Avance para 

fazer contato como uma operação complementar, que são operações 

incluídas em uma operação maior. 

 

(2) Podemos perceber que a classificação não é a mesma nos dois casos: 

enquanto no manual do Exército Brasileiro ela se enquadra nas operações 

ofensivas, no manual do Exército Argentino o conceito que mais se 

assemelha é o de "forçar a exploração" (Figura 3), um procedimento dentro da 

operação complementar "exploração". Podemos observar isso nas definições 

de ambos os conceitos: 
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FONTE CONCEITO 

MANUAL DE 
OPERACIONES (4ª 

Edição 2014,p. 4 - 6) 
(BRL) 

“O Reconhecimento em Força é uma operação de 
objetivo limitado, executada por uma força 

ponderável, com a finalidade de revelar e testar o 

dispositivo e o valor do inimigo ou obter outras 
informações. ” 

CONDUÇÃO PARA AS 

FORÇAS TERRESTRES 
(2015, p. VII – 42) (ARG) 

“Consiste na execução de um ataque rápido e 
surpreendente, com o propósito de facilitar a 

penetração das frações de exploração no dispositivo 
inimigo, forçando o uso de Forças nas posições 

iniciais e eventualmente o alistamento de reservas 

locais, facilitando o conhecimento do dispositivo e 
sua detecção. Dado que será necessário um poder 

de combate adequado, este procedimento será 

realizado por elementos de magnitude (unidade de 
elementos básicos de combate ou superiores). " 

 

 

Uma diferença entre os dois conceitos é que, embora ambas definições 

considerem a coleta de informações das forças e do dispositivo inimigo, a segunda 

também visa apoiar forças exploratórias menores para sua penetração dentro do 

dispositivo inimigo. 

Um aspecto importante que não pode faltar nesta análise é a classificação 

dos efeitos logísticos que cada exército possui, pois esta representa a base para o 

entendimento das informações que se apresentam mais à frente. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS EFEITOS LOGÍSTICOS 

EXERCITO BRASILEIRO EXERCITO ARGENTINO 

Cl I 
 Material de Subsistência 

Classe I  
(Int e Vet) 

Cl II 
 Material de Intendência 

Classe II 

Cl IV 
 Material de Construção 

Cl V  
Armamento e Munição (Sò o 

Armamento) 

Cl VI  
Material de Engenharia e Cartografia 

Cl VII 

Material de Comunicações, Eletrônica e 
de Informática 
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Cl VIII  
Material de Saúde 

Cl IX 

 Material de Motomecanização e 
Aviação 

Cl III 
 Combustíveis e Lubrificantes 

Classe III 

Cl V  
Armamento e Munição 

Classe IV 

(Sò o Armamento fora do QO ou 

equipamento especial) 

Cl VI  
Material de Engenharia e Cartografia 

(Aqueles fora do QO ou equipamento 
especial) 

Cl VII  
Material de Comunicações, Eletrônica e 
de Informática (Aqueles fora do QO ou 

equipamento especial) 

Cl VIII 

 Material de Saúde 

(Aqueles fora do QO ou equipamento 
especial) 

Cl IX 

 Material de Motomecanização e 
Aviação (Aqueles fora do QO ou 

equipamento especial) 

Cl V 

 Armamento e Munição (Sò a munição) 
Classe V 

Cl X  
Material não incluído nas outras classes. 

Argentina não tem esse tipo de 
classe, mas poderia estar dentro do Cl 

IV 

 
Podemos observar neste quadro comparativo que apenas os efeitos classe X 

do Exército Brasileiro não possuem equivalente entre a classificação de efeitos da 

doutrina argentina, com a qual se mostra que, embora tenham denominações 

diferentes, ambas classificações são compatíveis. 

 

Ao analisar a logística, devemos observar as estruturas que compõem os 

sistemas logísticos de cada exército. Esta é outra parte fundamental da análise, pois 

nos permitirá determinar o grau de compatibilidade dessas estruturas e, portanto, em 

grande parte, dos sistemas. 
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ESTRUTURAS LOGISTICAS NIVEL ESTRUTURAS LOGISTICAS 
E

X
E

R
C

IT
O

 B
R

A
S

IL
E

IR
O

 

Base de Apoio Logístico 

do Exército 
Estratégico 

Centro de Apoyo 

Logístico 

E
X

E
R

C
IT

O
 A

R
G

E
N

T
IN

O
 

Base Logística Terrestre 
Estratégico - 

Operacional 

Centro Regional de 

Apoyo Logístico 

Base Logística Conjunta 
Estratégico - 

Operacional 
Não tem similar 

Não tem similar 
Estratégico - 
Operacional 

Base de Apoio Auxiliar 

Base de Apoio Logístico 
Adiantada 

Grupamento Logístico 
Estratégico - 
Operacional 

Não tem similar 

Batalhão Logístico 
Operacional - 

Táctico 

Base de Apoio Logístico - 

Batalhão Logístico (em 
operações)  

Base de Apoio Logístico 
da Brigada 

Tático Área de Trens da Brigada 

Destacamento Logístico Tático Não tem similar 

Área de Trens de 

Estacionamento 
Tático Trem de Campanha 

Área de Trens de 

Combate 
Tático Trem de Combate 

 

Podemos determinar que, para cada estrutura principal, existe uma 

semelhante do outro lado. Apenas nas estruturas alternativas encontramos 

diferenças. Isso nos permite deduzir que existe um alto grau de compatibilidade em 

termos de estruturas logísticas, o que representa uma grande possibilidade de 

combinação dos sistemas. 

 
O apoio logístico em operações ofensivas deve atender a certas 

características particulares que é necessário compreender para realizar um correto 

planejamento e uma execução bem-sucedidos. Serão descritos os próprios que cada 

exército considera de acordo com sua doutrina. 
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CONCEITO EXERCITO BRASILEIRO EXERCITO ARGENTINO 

Aspetos 
fundamentais 

do apoio 
logístico nas 
operações 

ofensivas 

Requere antecipação de 
necessidades nos locais mais 

prováveis onde possa ocorrer a 

demanda. 

Previsão para obtenção de 
recursos. De vital importância. 

Os recursos mais importantes 
são colocados em apoio direto 

A localização dos meios 

logísticos estará tão à frente 
quanto a situação permitir. 

Necessidade de apoio próximo 

as tropas. 

A manutenção da iniciativa e da 

liberdade de ação é essencial, 
exigindo soluções flexíveis e 

ágeis 

As operações ofensivas exigirão 
uma ação logística de material e 

pessoal ágil e dinâmico. 

Alongamento das distâncias em 
curto prazo de tempo, e grande 

dispersão do desdobramento 
das forças 

Alongamento das vias de 
comunicação produzidas pelo 

movimento das unidades para a 
frente 

Manter a continuidade do apoio logístico 

Destacam-se os suprimentos 

críticos (combustível e 
munição), a manutenção 

(reparos de danos em combate 

e troca de componentes) e a 
saúde (equipes de saúde 
avançadas e evacuação 

médica). 

Nas operações ofensivas, o 
abastecimento (classes III e IIIA 

e classes V e VA e efeitos 

hídricos), a manutenção e o 
transporte adquirem especial 

relevância. 

Possibilidade de 

congestionamento da rede de 
estradas – pode impactar o 

sistema de transporte e interferir 

na condução da manobra 

Necessário o controle estrito 
das rotas e o estabelecimento 
das prioridades de deslocação 

necessárias 

Normalmente, a necessidade de 
cerrar o apoio é um imperativo 

Organizações de apoio logístico 

o mais próximo possível das 
unidades que apoiam conforme 
a situação e o nível de risco 

aceito permite 

 

 

Podemos observar nesta tabela que os conceitos são semelhantes em todos 

os seus pontos, alguns deles sendo um pouco mais específicos em cada doutrina 

em relação aos outros, mas deixando clara a igualdade de conceitos quanto aos 

aspectos fundamentais do apoio logístico em operações ofensivas. 

 
 

O Batalhão logístico: 



42 
 

 
 

BATALHÃO LOGISTICO 

CONCEITO EXERCITO BRASILEIRO EXERCITO ARGENTINO 

Missão 

A missão dos B Log é 
proporcionar apoio logístico a 

todos os elementos orgânicos 
da Grande Unidade (GU). 

Proporcionar o apoio logístico a 
todos os elementos orgânicos 
ou agregados à Brigada, de 

acordo com os planos e ordens 
do seu comandante. 

Pautas 
Flexibilidade, adaptabilidade, 
modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade 

Flexibilidade, eficiência, 
condução centralizada y 

execução descentralizada 

Características  
de emprego 

As subunidades do B Log 

poderão ter sua organização 
alterada em função da missão, 

da situação, das 

necessidades, das 
disponibilidades e dos diversos 

tipos de brigada. 

Na organização e execução de 
todas as funções logísticas  

a situação tática prevalecerá em 

todos os momentos sobre a 
execução técnica 

Logística na medida certa. Não 
tem estrutura fixa 

Flexibilidade 

Garantir a continuidade do 
apoio 

Garantir a continuidade do 
apoio 

Minimizar as interrupções nas 
funções de logística 

Minimizar as interrupções nas 
funções de logística 

Formas de 
apoio 

Apoio direito Apoio à unidade 

Apoio ao conjunto Apoio zonal 

Apoio por área Apoio por área 

Apoio especifico Apoio especifico 

Composição 

Comando Jefatura 

Companhia de Comando e 
Apoio 

Companhia de comando y 
serviços 

Companhia Logística de 
Manutenção 

Não tem. Sua organização é 
segundo os efeitos 

administrados 
Companhia Logística de 

Suprimento 

Não tem. Sua organização é 
segundo as funções 

logísticas. 

Companhia de arsenales 

Seção de intendência 

Companhia Logística de 

Transporte 
Companhia de transporte 

Companhia de Saúde 
Avançada, do Batalhão de 

Saúde, do Grupamento 

Logístico (não é orgânica) 

Companhia de sanidade 
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Companhia Logística de 
Recursos Humanos, do 
Batalhão de Recursos 

Humanos, do Grupamento 
Logístico. (não é orgânica) 

Apoio do escalão superior 

Não tem 
Seção veterinária (só nas 

brigadas independentes de 
montanha e monte) 

Não tem 
Companhia de suporte de 

equipamentos aéreos (só na 

brigada aerotransportada) 

 
Neste quadro observamos que ambos Batalhões Logísticos compartilham a 

mesma missão, e a maioria de seus princípios de emprego são semelhantes. 

Por outro lado, observamos diferenças importantes ao nível da organização 

de cada um dos seus elementos. No exército brasileiro, as tarefas logísticas 

prevalecem na determinação das organizações logísticas, em termos de 

manutenção e abastecimento. No exército argentino, por outro lado, a organização 

de seus elementos logísticos se dá de acordo com os efeitos administrados, sendo 

cada um destes (intendência e arsenales) responsável pelo abastecimento e 

manutenção dos efeitos que normalmente administram. 

Em relação ao transporte e saúde não foram observadas diferenças. As 

companhias de transporte são semelhantes, e do ponto de vista da saúde, ambas 

devem ser reforçadas pelo escalão superior ou abastecedor. 

Finalmente, o Exército argentino incorpora dois elementos excepcionais, 

típicos de batalhões específicos, que são a seção veterinária, no caso das brigadas 

de montanha e de monte, e a companhia de apoio ao equipamento aéreo, na 

brigada de paraquedista. 

 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 
 

 
Como consideração final, é importante ressaltar os aspectos mais relevantes 

que foram observados nesta pesquisa, mas não antes de destacar mais uma vez a 

necessidade de compreender a importância do trabalho conjunto realizado por 

nossos irmãos nos exércitos do Brasil e da Argentina. 
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Com objetivos próprios e comuns aos dois países, ambos trabalham há mais 

de 10 anos pela sua integração regional, sendo cada vez mais comum a realização 

de intercâmbios e exercícios combinados entre os dois exércitos, o que é essencial 

para esse objetivo.  

 

E na busca desse mesmo objetivo, foram levantadas as questões deste 

trabalho, buscando analisar os aspectos logísticos doutrinários de ambos. 

Ao aplicar o método comparativo para a análise, foi possível contrastar e 

expor as semelhanças e diferenças existentes em questões doutrinárias. 

Com isso, foi possível observar que doutrinariamente há uma grande 

semelhança conceitual e em termos de utilização de elementos logísticos pelas duas 

forças, sendo totalmente compatível para uso conjunto, uma vez que as diferenças 

doutrinárias existentes são mínimas e não representam um impedimento para isso. 

Dois aspectos muito importantes que gostaria de destacar e que me 

surpreenderam agradavelmente são o alto nível de detalhamento e atualização dos 

manuais do Exército Brasileiro. Isso mostra a preocupação com a logística dentro do 

exército, o lugar de relevância que ocupa dentro dele e a compreensão da 

necessidade de permanecer na vanguarda em procura de manter o mais alto nível. 

Nesse sentido, os manuais do Exército Argentino não tratam da logística com a 

mesma especificidade e precisam ser atualizados. 

Para concluir, quero destacar como o aspecto mais positivo deste trabalho, a 

evidente compatibilidade que existe na logística entre os dois exércitos em termos 

de objetivos, formas de emprego e estruturas logísticas, o que facilita em grande 

medida o trabalho conjunto. 
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