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RESUMO

A logística é o aspecto fundamental na resolução de um conflito bélico e a estrutura de
cadeia de suprimento pode fazer toda a diferença para que uma força atinja sua vitória
dentro uma operação básica de combate. A partir dessa premissa a Logística Militar
ditará, não apenas a eficácia e a eficiência, mas, principalmente, a permanência do
poder de combate. O objetivo deste trabalho científico consiste em analisar a doutrina
militar Argentina e Brasileira no que tange as Operações Defensivas, especificamente, a
manobra de Ação Retardadora, buscando semelhanças e diferenças nas doutrinas de
cada força militar. Após a análise, verificar a possibilidade de atualização dos manuais
de Logística do Exército Brasileiro.

Palavras chaves: Logística, Doutrina, Ação Retardadora.
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ABSTRACT

Logistics is the key aspect in resolving a military conflict and the supply chain structure
can make all the difference for a force to achieve victory in a basic combat operation.
Based on this premise, Military Logistics will dictate not only effectiveness and efficiency,
but mainly the permanence of combat power. The objective of this scientific work is to
analyze the Argentine and Brazilian military doctrine regarding Defensive Operations,
specifically, the Delaying Action maneuver, looking for similarities and differences in the
doctrines of each military force. After the analysis, check the possibility of updating the
Logistics manuals of the Brazilian Army.

Key words: Logistics, Doctrine, Delaying Action.
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1. INTRODUÇÃO

O manual de Ensino de Batalhão Logístico começa em seu capitulo I –

Introdução, dentro de suas Definições Básicas descrevendo que a “Logística na Medida

Certa” consiste em configurar o apoio logístico, de acordo com cada situação.

Então para integrar os conceitos da Defesa e da Logística, não podemos deixar

fora conceitos mais amplos como Apoio. Empregando um sentido geralista

podemos dizer que correspondem ao apoio tudo relacionado às tarefas,

sistemas e infraestrutura que proveem a sustentação e os serviços para dar certeza à

liberdade de ação, estender o alcance operacional e prolongar a resistência das forças

terrestres.

Além disso, a Logística inclui todos os subsistemas, meios e pessoal necessários

para sustentar as forças terrestres, seja em seus lugares (sedes) de paz, em seus

movimentos em direção à zona de combate e durante operações militares. Inclui, entre

outras tarefas, a manutenção do moral e do bem-estar das tropas, a preservação e

recuperação da saúde do pessoal, a substituição de baixas, a provisão de efeitos, a

manutenção e a reparação de equipamentos e materiais, e o transporte de bens e

pessoas.

Uma logística adequada e antecipada é um requisito essencial a ser

considerado antes de decidir a viabilidade de uma operação.

A Logística tem papel fundamental para o sucesso das operações militares. Deve

ser planejada e executada desde o tempo de paz, estar sincronizada com as ações

planejadas e assegurar que os recursos sejam disponibilizados a todos os níveis

apoiados (BRASIL, 2018).

É caracterizada pela estreita coordenação e integralidade dos procedimentos,

desenvolvidos dos níveis mais baixos ao mais alto nível específico ou conjunto, para

obter e manter a capacidade operacional exigida pela Força.

A função de Combate Logística é imprescindível para todas as operações

militares, pois ela que garantirá a sustentabilidade do poder de combate de todos os

elementos envolvidos. A Logística tem como características principais a flexibilidade,

adaptabilidade, mobilidade, elasticidade e sustentabilidade (BRASIL, 2018).

Tais características se dão, pelo fato, das diversas inconstâncias dos cenários
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que podem ocorrer durante um conflito bélico, assim como, da amplitude do espaço de

batalha, bem como da necessidade de apoio às forças localizadas em outros espaços

como a Zona de Interior (ZI) e o Território Nacional (TN), tendo como consequência a

descentralização seletiva dos recursos.

A função de Combate Logística é imprescindível para todas as operações

militares, pois ela que garantirá a sustentabilidade do poder de combate de todos os

elementos envolvidos. A Logística tem como características principais a flexibilidade,

adaptabilidade, mobilidade, elasticidade e sustentabilidade (BRASIL, 2018).

O apoio logístico é o conjunto de atividades realizadas, principalmente, pelos

elementos logísticos para sustentar uma força com recursos e serviços, no momento e

no local requerido.

O apoio logístico à força que influencia em todos os níveis da condução, pois é

uma das principais condições para a consecução dos objetivos. A condução logístico-

adequada adequada será o resultado de uma série de estudos e trabalhos anteriores, de

uma resolução oportuna e precisa, e de uma execução rigorosa e detalhada.

Embora seja verdade que a finalidade da logística seja a descrita, deverá

adaptar seu planejamento e execução às diferentes características das Armas e da

Operação que está sendo executada.

1.1 PROBLEMA

Nas novas tendências da guerra moderna é impossível um desenvolvimento

isolado, no qual se exige cada vez mais uma integração, e uma projeção combinada

entre Armas para o sucesso de uma operação.

É possível realizar o aperfeiçoamento e atualizações doutrinárias dos Manuais

relacionados à função de Combate Logística do Exército Brasileiro sob a ótica do Apoio

Logístico às operações básicas de combate, tendo como base, a análise comparativa

entre os manuais militares do Exército Argentino e os do Exército Brasileiro?

1.1.1 Antecedentes do Problema

América do Sul é uma área extensa com muitos recursos naturais e o Brasil

junto com a Argentina constituem os 2/3 da sua extensão.
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Os estudos sobre porcentagens de reservas de recursos naturais (Reservas de

água, reservas de gás natural, reservas de terras raras, etc.) dão em sua maioria altos

indicativos tanto seja na atualidade como para projeções futuras.

Considerando a extensão marítima compreendida entre os dois países, o

ingresso por terrenos planos desde o oceano atlântico, a proximidade das costas com

os outros continentes, e a capacidade militar que atualmente têm, resulta importante

considerar uma comparação doutrinária apontada à defesa.

É uma boa oportunidade num processo de atualização dos manuais nos dois

países, com a finalidade de unificar critérios militares, poder pensar não só em

experiências passadas, senão também nas necessidades do futuro.

1.1.2 Formulação do Problema

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: quais
seriam as semelhanças e diferenças doutrinárias durante uma Operação Defensiva
de movimento retrógrado empregado pelo Exército Brasileiro e pelo Exército
Argentino?

1.2 OBJETIVOS

A seguir, será definido o objetivo geral deste trabalho, que será atingido através dos

objetivos específicos, os quais identificam e detalham as distintas ações a serem

realizadas para dar resposta à pergunta de partida desta investigação, bem como às

questões de estudo que envolvem o problema da pesquisa.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho foi analisar as doutrinas atuais e as

experiências adquiridas pelo pessoal militar na área de Logística do Exército Argentino e

Brasileiro durante o movimento retrógrado das Operações Defensivas.

1.2.2 Objetivos Específicos

Foi necessário para alcançar o objetivo geral do estudo, formular os objetivos

específicos, abaixo mencionados, que permitiram chegar à conclusão dessa análise:
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a) Coletar a documentação e os dados das entrevistas com o pessoal com

experiências;

b) Identificar a traves da comparação, as diferenças e semelhanças

doutrinárias;

c) Reconhecer, a partir das experiências pessoais, os cumprimentos das

doutrinas, verificando se são aplicáveis na realidade militar e nas exigências atuais da

força terrestre;

d) Formular um quadro comparativo guia para compreender similaridades e

diferenças que permite facilitar a ação combinada; e

e) Diagnosticar se nossa doutrina se encontra atual comparada com a da

Argentina e, se for o caso, realizar propostas para atualizações doutrinárias nos

manuais brasileiros, no que diz respeito à Função de Combate Logística em apoio às

operações básicas de combate.

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

a)Qual a doutrina empregada pelo Exército Brasileiro durante o movimento

retrógrado em uma Operação Defensiva?

b)Qual a doutrina empregada pelo Exército Argentino durante o movimento

retrógrado em uma Operação Defensiva?

c) Quais as semelhanças e diferenças na logística brasileira e argentina durante o

movimento retrógrado?

1.4 METODOLOGIA

1.4.1 Objeto formal de estudo
Foi identificado como variável independente as Doutrinas Militares vigentes de

ambos os Exércitos, o brasileiro e o argentino, pois se tratam de conhecimentos e

técnicas correntes descritos nos Manuais de campanha e nos Manuais de ensino, dessa

forma, independentemente da situação, não devem ser ignorados ou negligenciados. É

dever de todo militar profissional conhecer e aplicar as informações descritas nos

manuais militares.
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1.4.2 Amostra

Para embasar o presente projeto serão analisados os manuais militares do

Exército Brasileiro e do Exército Argentino, bem como uma entrevista com militares

brasileiros que realizaram o curso de logística na Argentina e militares argentinos que

estão realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, no curso de Logística no

Brasil.

1.4.3 Delineamento da pesquisa

A pesquisa realizada será aplicada, buscando a produção de conhecimentos

que tenham uma aplicação prática e dirigida para solução de problemas. A abordagem

será a qualitativa e o objetivo geral e os procedimentos técnicos utilizados serão a

descritiva.

A pesquisa será delimitada para a comparação doutrinária da função logística

manutenção, as demais funções logísticas não serão consideradas para este trabalho

científico, com o intuito de possibilitar um aprofundamento maior nesta função logística.

1.4.4 Procedimentos para revisão de literatura

Com o intuito de obter as informações necessárias, inicialmente será realizada

um estudo dos manuais de logística do Exército Brasileiro e Argentino, posteriormente

será realizada uma entrevista com dois militares brasileiros que realizaram o curso de

logística na Argentina e com dois militares argentinos que estão cursando o curso de

Logística na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no Brasil em 2021. Todas as fontes

de pesquisa bibliográficas são atuais e pertencentes as Forças Terrestres do Brasil e da

Argentina, tratam-se de manuais militares regulamentares.

1.4.5 Procedimentos Metodológicos

Inicialmente será realizada uma pesquisa bibliográfica, através dos manuais de

logística do Exército Brasileiro e do Exército Argentino. Posteriormente será realizada

uma entrevista com militares brasileiros que realizaram o curso de logística na Argentina

e militares argentinos que estão realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, no

curso de Logística no Brasil. Com todas as informações coletadas, será realizada uma
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comparação entre ambas doutrinas, possibilitando elencar as diferenças e as

semelhanças entre as duas doutrinas militares.

1.4.6 Instrumentos

O instrumento para coleta e armazenamento de informações será a entrevista

com militares brasileiros que realizaram o curso de logística na Argentina e militares

argentinos que estão realizando, em 2021, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, no

curso de Logística no Brasil.

1.4.7 Análise de dados

Depois de comparadas as duas doutrinas referentes ao movimento retrógrado

durante a Operação Defensiva nas Operações Básicas de Combate, as diferenças e as

semelhanças serão tabeladas e caso julgada oportuna, será realizada uma proposta

para atualização dos manuais brasileiros.

1.5 JUSTIFICATIVA

O poder de combate é o reflexo do trabalho feito no tempo de paz nas

organizações militares, esse trabalho produto não somente por pelotões de Material

Bélico, a importância da manutenção preventiva feita pelo usuário e o trabalho do

planejamento dos serviços dos materiais para manter a capacidade de desdobramento

dos elementos o mais alto possível.

A logística é o braço que propõe a força do punho composto pelas armas, que são

aquelas que vão a acertar o golpe ao inimigo. Porém, a logística tem que estar

planejada não só na quantidade, senão também no tempo, no lugar e oportunidade

certa. Como uma luta de duas pessoas um golpe forte, no tempo e lugar certo pode

finalizá-la. E assim que o resumo do objetivo desta pesquisa e procurar “a logística na

medida certa” quando sob análise da ótica do Exército Argentino e do Exército

Brasileiro.

Os estudos orientados no emprego e melhor aproveitamento dos elementos de

combate são estudados nas academias militares do mundo com muita frequência, tanto

para os elementos de manobra como elementos de apoio ao combate.
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2. REFERENCIAL TEORICO

Dentro da perspetiva doutrinária do Exército Brasileiro e Argentino, podemos

observar características similares em cada manual.

No manual de Operações – EB MF 10-223 (2017) classifica as operações no

âmbito da Força Terrestre da seguinte forma:

FIGURA 1- Tipo de Operações

Fonte: BRASIL, 2017.

Valer ressaltar que operações defensivas do Exército do Brasil se apoiam sobre os

seguintes fundamentos: apropriada utilização do terreno, segurança, apoio mútuo,

defesa em todas as direções, defesa em profundidade, flexibilidade, máximo emprego

de ações ofensivas, dispersão, utilização do tempo disponível, integração e

coordenação das medidas de defesa (BRASIL, 2020).

No Manual Argentino Conducción Para las Fuerzas Terrestres as operações

militares são classificadas seguindo a figura abaixo:

FIGURA 2 – Classificação das Operações do Exército Argentino

Fonte: ROB-00-01, 2016.
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Para o planejamento das Operações são considerados dos seguintes fatores: o

terreno em que as posições serão estabelecidas e o tempo disponível para planejar,

organizar a posição e a execução da defesa (ROB-00-01, 2016).

Descreve, também, os aspectos a serem considerados no planejamento:
a. Aproveitamento do terreno.
b. Segurança.
c. Previsões defensivas em todas as direções.
d. A capacidade defensiva nos 360 graus.
e. Profundidade da defensa.
f. Flexibilidade.
g. Integração e coordenação das medidas defensivas.
h. Uso máximo da ação ofensiva e da dinâmica da defensa.
i. O defensor deve interferir a sincronização da operação inimiga
(ROB-00-01, 2016)

Além disso, durante da execução da defesa, o espaço ocupado pela Força

Componente deve ser proporcional à magnitude da Força Oponente, evitando uso

excessivo de meios. Deve-se buscar dispor de apoio mútuo e ação coordenada por

todos os seus elementos na execução de uma defesa eficiente (ROB-00-01, 2016).

O manual argentino também prevê esforços necessários para não ceder áreas ou

acidentes capitais que possam controlar a Força Componente, sendo o caso planejar

posições de mudança caso a ação do inimigo force a sua desocupação. Para isso, o uso

máximo da dinâmica de defesa deve ser bem executado com emprego de posições

fortes, ataques com objetivos limitados e outros procedimentos de combate defensivos.

(ROB-00-01, 2016).

Ao analisar as estruturas de apoio que são desdobradas no terreno, verifica-se que

os exércitos têm estruturas similares de emprego, desde estruturas nível Divisão até

estruturas menores nível subunidade.

FIGURA 3 – Desdobramento Logístico de emprego do EB

Fonte: BRASIL, 2018.
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FIGURA 4 – Desdobramento Logístico de emprego do Exército ArgentinoFonte:

ROP-20-02, 1972.

Nas figuras acima, podemos observar que as áreas de emprego, do nível estratégico

ao nível tático, se desdobram de maneira similar em ambos os exércitos. As

características do terreno e o inimigo vão influenciar na flexibilidade de emprego de cada

estrutura, desde as zonas à retaguarda até a zona de combate.

2.1 APOIO LOGÍSTICO ÀS OPERAÇÕES

Segundo o manual EB60-ME-12.302 – Manual de Ensino Batalhão Logístico (2020)

o apoio logístico deve ser um fator primordial para a manutenção e controle da força, da

concentração e da impulsão do combate, garantindo os meios necessários para

emprego da Força Componente.

Os planejamentos logísticos devem ter como premissa básica a sua exequibilidade,

fundamentada na existência de meios desde o tempo de paz ou passíveis de

mobilização. Os planejamentos logísticos devem levar em consideração, ainda, a

constante evolução tecnológica dos meios bélicos, principalmente, no que diz respeito

aos seus efeitos produzidos (BRASIL, 2020).

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
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(BRASIL, 2020).

Na busca de atender a máxima da “logística na medida certa”, o B Log se organiza

de acordo com as necessidades logísticas dos elementos apoiados. Na figura abaixo

podemos observar como, normalmente, é organizado o B Log:

FIGURA 5 – Organização do B Log

Fonte: BRASIL, 2020.

Dentre as possibilidades e limitações de emprego do B Log, podemos observar:
a) desdobrar, de acordo com o planejamento tático e logístico, uma
Base Logística de Brigada (BLB) para apoio à GU;
b) enquadrar elementos de transporte, até valor subunidade,
recebidos do escalão superior, quando necessário;
c) receber e enquadrar reforços de outras organizações de apoio
logístico, a fim de aumentar sua capacidade de apoio, sempre que
apoiar elemento de valor unidade não orgânico de sua brigada;
d) destacar equipes junto a outros elementos, logísticos ou não,
para melhorar a capacidade de apoio do elemento apoiado;
e) realizar a desativação ou destruição de engenhos falhados,
munições e explosivos não acionados em sistemas de armas,
artefatos explosivos improvisados e restos de guerra;
f) assegurar a defesa de suas instalações e dos comboios
logísticos;
g) receber, sob controle operativo (Ct Op), uma Cia Sau Avç
destinada a prestar oapoio de saúde, incluindo a evacuação médica
e de feridos;
h) receber, sob controle operativo (Ct Op), uma Cia RH Avç
destinada a prestar o apoio de recursos humanos;
i) realizar o salvamento (remoção, reboque ou resgate) do material
salvado e capturado, das Unidades até a BLB; e
j) receber, enquadrar e planejar o emprego de meios civis
mobilizados (BRASIL, 2020).
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2.2 OPERAÇÕES DEFENSIVAS

O apoio logístico neste tipo de operação requer maior centralização dos recursos

com a descentralização seletiva de meios aos elementos de emprego em primeiro

escalão. Destaca-se o incremento da demanda nas atividades relacionadas ao

transporte e saúde, particularmente nas operações de defesa móvel (BRASIL, 2020).

A maior estabilidade das ações na defensiva disponibiliza mais tempo para a

organização do apoio logístico e maior permanência das instalações e dos órgãos

logísticos em uma mesma posição. Todavia, os prazos para desdobramento das

estruturas logísticas estão condicionados às ações do inimigo, aumentando a

necessidade de medidas ativas e passivas de proteção dos recursos (BRASIL, 2020).

Normalmente, as instalações logísticas são desdobradas em posições mais à

retaguarda. O esforço principal do apoio logístico é dirigido às unidades desdobradas

em primeiro escalão, disponibilizando-se instalações avançadas móveis, para garantir

certo grau de autonomia (BRASIL, 2020).

Para a execução das atividades da Função Logística Manutenção, pode ser

destacada equipe em apoio direto, visando a reparar o mais à frente possível,

evacuando os materiais que não puderem ser reparados nos prazos previstos (BRASIL,

2020).

Para o apoio de saúde podem ser desdobradas instalações avançadas de

saúde, a fim de executarem as tarefas relacionadas à triagem, ao tratamento e à

evacuação médica o mais à frente possível. Deve-se atentar para que tais estruturas

ocupem posições que não venham a comprometer o desenvolvimento das operações

táticas planejadas. (BRASIL, 2020).

A Operação Defensiva implica em grande demanda de materiais de construção

para organização do terreno. Isso requer estreita coordenação da atividade de

distribuição de Classe IV nos locais e momentos oportunos. Consequentemente, ocorre

o aumento das necessidades de transporte, exigindo maior controle do movimento nas

EPS e disponibilização de meios para movimentação de carga nos terminais de

transporte. (BRASIL, 2020).

2.3 MOVIMENTO RETRÓGRADO

As operações defensivas devem ser planejadas de forma centralizada e executadas

de forma descentralizada. O sucesso desse tipo de operação dependerá do eficiente pla-
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nejamento perfeitamente organizado e coordenado. Vale lembrar que a condução das

operações pode diferir do planejamento inicial, sendo necessário prever planos

alternativos com objetivo de manter a continuidade do apoio e a flexibilidade das

operações (BRASIL, 2017).

A mobilidade será usada com muita frequência com emprego de instalações móveis

e de rápida instalação, operação e retraimento. Com os mesmos critérios serão

aplicadas ás instalações de atendimento e evacuação de pacientes e da manutenção.

No local onde está prevista a principal ação inimiga, deve-se esperar o maior consumo

de munição e combustível, um aumento significativo de baixas e a necessidade de

evacuação do pessoal (BRASIL, 2017).

É importante que os deslocamentos dos elementos de apoio logístico e de suas

respectivas instalações sejam de acordo com os das suas unidades de combate e,

geralmente, através de uma matriz de sincronização (BRASIL, 2017).

2.3.1 Emprego do Batalhão Logístico sob a ótica da Doutrina Brasileira no
movimento retrógrado

Segundo Manual de Ensino do Batalhão Logístico, as operações defensivas

têm como fundamentos:
(...)apropriada utilização do terreno; segurança; apoio mútuo; defesa
em todas as direções; defesa em profundidade; flexibilidade;
máximo emprego de ações ofensivas; dispersão; utilização do
tempo disponível; e integração e coordenação das medidas de
defesa. Há dois tipos de operações: defesa em posição e
movimento retrógrado (BRASIL, 2020).

Durante o planejamento da manobra, o tipo de operação defensiva adotado

exercerá influência no desdobramento e na execução do apoio logístico realizado pelo

Batalhão Logístico. Como quem tem a iniciativa do combate é o inimigo, torna-se difícil

planejar os locais com maior quantidade de problemas logísticos. Outro fator importante

é a capacidade de penetração inimiga na área de defesa da Força Componente. Tal

fator deve ser considerado, pois a disposição dos meios não pode interferir com a

manobra tática. (BRASIL, 2020).

Dentre as características táticas presentes, algumas se destacam, dentre

elas: frentes e profundidades, normalmente amplas, natureza dispersa das ações,

movimento sob condições de reduzida visibilidade, formação linear, rápidas mudanças

de situação e possibilidade de interdição das vias de retraimento por parte do inimigo

(BRASIL, 2020). Tais características determinam os seguintes reflexos na doutrina de
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emprego do Batalhão Logístico:
1) Máxima centralização do apoio, devido aos problemas de
segurança e para facilitar as ações dinâmicas da defesa;
2) Amplo desdobramento dos meios em largura e em profundidade,
possível pela estabilidade das operações e pelos amplos espaços
em largura e profundidade;
3) Maior necessidade de segurança contra a artilharia, força aérea e
elementos inimigos infiltrados;
4) Flexibilidade que permita atender às mudanças de atitude e às
flutuações do combate;
5) Maior rendimento dos meios, em função da estabilidade da
situação; e
6) Necessidade de apoiar os elementos à frente do LAADA (força
de segurança) (BRASIL, 2020).

Vale ressaltar que, durante o movimento retrógrado, os fatores tempo e

espaço passam a assumir um fator de decisão importante. Outro fator imposto é o sigilo

das operações, especificamente, durante os deslocamentos entre as instalações

logísticas, tornando fundamental o planejamento cuidadoso frente à Força Oponente.

As características táticas do movimento retrógrado têm como consequência:
1) deve-se planejar um dispositivo que assegure o apoio eficiente às
tropas, durante o movimento e nas novas posições, e aos
elementos destacados em missão de segurança;
2) retraimento de instalações e meios de apoio logístico
desdobrados parcialmente;
3) planejamento flexível, com o desdobramento mínimo de meios e
permitindo a mudança rápida de instalações; e
4) alongamento inicial das distâncias de apoio, descentralização
inicial dos meios, tendendo para uma centralização progressiva
(BRASIL, 2020).

Nesse contexto, o batalhão deve buscar a continuidade do apoio antes,

durante e após o retraimento, com base num planejamento cuidadoso e execução

coordenada. Devido às largas frentes nas quais, normalmente, são realizados os

movimentos retrógrados, as comunicações e o controle podem ter sua eficiência

reduzida (BRASIL, 2020).

Apesar de o planejamento ser centralizado, a execução é bastante

descentralizada. Com isso, o comandante de cada fração é o responsável pela

execução do plano de destruição de instalações, naquilo que lhe couber, inclusive da

destruição do equipamento orgânico, quando for necessário (BRASIL, 2020).

Os meios devem ser desdobrados de tal forma que permitam a economia, o

rendimento na execução dos trabalhos e a eficiência no apoio prestado sob as

condições desvantajosas que caracterizam os movimentos retrógrados.

Nos movimentos retrógrados, fatores como as possibilidades da rede

rodoviária, largura e profundidade da zona de ação, afastamento entre os eixos, a
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segurança do fluxo de suprimento e das instalações, o dispositivo e o efetivo previstos

para a sua realização podem interferir na organização do apoio logístico (BRASIL,2020).

No emprego do B Log dentro do contexto do movimento retrógrado podemos

observar alguns reflexos para as funções logísticas, são eles:

a. Suprimento
A necessidade de suprimento tem como base a quantidade de suprimento

mantido nas áreas avançadas. Faz-se necessário, por vezes, a estocagem de pequenas

quantidades de suprimento, ao longo do itinerário de retraimento, sob a forma de

“cachês”. Deve haver um planejamento cuidadoso para que seja evitado o transporte

desnecessário, a destruição e a perda de suprimento (BRASIL, 2020).

A evacuação de suprimento torna-se difícil nesse tipo de operação face a

rapidez das ações no terreno. Para solucionar esse problema, os elementos em primeiro

escalão realizam a transferência de suprimento para os destacamentos de contato de

outras brigadas ou forças de segurança. Vale salientar que o suprimento que não possa

ser evacuado deve ser destruído (BRASIL, 2020).

b. Manutenção e Salvamento
Toda manutenção deve ser intensificada antes da execução de um

movimento retrógrado. Nessa fase, deve ser centralizada, a fim de aumentar o

rendimento dos meios e facilitar o controle das frações da Cia Log Mnt, com vistas ao

retraimento das mesmas (BRASIL, 2020).

Já, durante o movimento, os trabalhos, normalmente, restringem-se aos

serviços de manutenção de emergência que visam complementar a manutenção

executada pelas próprias unidades, evitando qualquer embaraço no fluxo do trânsito de

viaturas nas estradas que conduzem à retaguarda. O foco da manutenção, nesse

momento, não se restringe apenas às viaturas e material orgânico da GU, mas sim, a

todas as viaturas que passam pelos postos de manutenção estabelecidos (BRASIL,

2020). Quem opera esses postos são os elementos do Pel L Mnt, que podem ser

reforçados por equipes de salvamento.

O restante da Cia Log Mnt permanece desdobrado sobre rodas na Base

Logística de Brigada (BLB) na área de retaguarda em apoio ao conjunto.

c. Transporte
Os problemas relativos ao transporte nos movimentos retrógrados têm maior
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destaque devido ao acréscimo das necessidades e a maior influência das açõesdo

inimigo na operação.

d. Saúde
A Cia Log Sau desdobra-se em locais sucessivos, ao longo do Eixo de

Progressão, da frente para retaguarda, a fim de manter a continuidade do apoio. O

desdobramento inicial deve processar-se mais à retaguarda que em outros tipos de

operações. Elementos de saúde podem reforçar os elementos em primeiro escalão

(BRASIL, 2020).

2.3.2 Emprego do Batalhão Logístico sob a ótica da Doutrina Argentina no
movimento retrógrado

Conforme o Manual ROP-20-02 Batalhão Logístico (1972), o apoio a ser

prestado pelo Batalhão Logístico deve atender às diversas demandas da missão

recebida pela GU, escalão ou área em que deve atuar (segurança, defesa de primeira

linha ou reserva) e tipo de operação defensiva a ser desenvolvida.

A organização de combate, o desdobramento dos meios, o dispositivo a ser

adotado, as instalações a serem organizadas e a execução do apoio adquirirão

características diferentes se a GU atuar como (ou na) força de cobertura ou posição

avançada, na zona defensiva de primeira linha e (ou na) reserva (ROP-20-02,1972).

Abaixo segue como deve ser a atuação do Blog de acordo com a

organização de combate argentino:

Quando a GU deve atuar como uma força de cobertura, na área ou
escalão de segurança (da posição para frente) ou como reserva na
execução de contra-ataques, deve-se prever um consumo
considerável de efeitos de classe III, principalmente quando houver
elementos mecanizados e blindados e de efeitos de classe V.
Também aumentarão as necessidades de evacuação de pessoal e
de manutenção dos efeitos das classes II e IV do Material Bélico,
principalmente veículos.
Quando a GU deve atuar no escalão defensivo da linha de frente,
principalmente na defesa de zona, deve antes da execução,
fornecer de quantidades significativas de efeitos classe IV
(construções) e classe V e o uso massivo dos meios de transporte
disponível para transportar e distribuir tais efeitos. Sendo
essencial, consequentemente, um planejamento detalhado e
coordenado do uso da rede rodoviária e dos meios de transporte
disponíveis (ROP-20-02,1972).
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Vale ressaltar que os elementos logísticos são reforçados pelo Escalão

Superior quando a GU atuar como força de cobertura ou em uma posição avançada.

Elementos de combate próximos da GU receberão reforço logístico que se faz através

do aumento dos meios de transporte para aumentar a capacidade de fornecimento e

evacuação da Brigada independente e, portanto, sua autonomia. Em outras situações,

o escalão superior pode avançar nas instalações de suprimento, manutenção e

evacuação do pessoal de apoio da GU (ROP-20-02,1972).

As instalações, durante o movimento retrógrado, têm as atividades de

fornecimento, de manutenção e de evacuação realizadas, principalmente, à noite.

Normalmente, não são completas com todas as classes e são móveis para garantir a

flexibilidade das operações.

Quando dividimos as operações de combate defensivas do Exército

Argentino, observa-se as seguintes características:

a. Zona de Trens de Brigada Independente

A Zonas de trens ficarão localizadas geralmente mais a retaguarda do

que nas operações defensivas. A prioridade para segurança será dada as instalações

de munição, combustível e saúde quando a GU estiver sendo empregada como Força

de Cobertura, na posição avançada e nas operações móveis (ROP-20-02,1972).

b. Defesa de Zona

Um dos fatores que determinará a localização e o grau de organização

de combate será a duração da operação, normalmente, sendo mais estáveis e

completas que a defesa móvel. Se houver necessidade de adoção de plano de defesa,

a autonomia das frações deve ser garantida durante todo período da operação. Nesta

situação não haverá o aumento no ritmo das operações de apoio logístico. Contudo, é

necessário planejar uma reserva adequada de meios, especificamente, com saúde,

manutenção e transporte (ROP-20-02,1972).

c. Defesa Móvel

Na defesa móvel, a localização dos elementos logísticos não pode

interferir com o planejamento do retraimento dos elementos de manobra. O objetivo é

evitar sucessivos deslocamentos que poderão interferir na continuidade do apoio.

Alguns elementos da brigada deverão receber maior autonomia de

pessoal e manutenção, principalmente quando ficarem isolados na execução da de-
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fesa. Deve ser garantida uma reserva adequada com meios para garantir a flexibilidade

da operação. Além disso, as zonas de trens deve reforçar a segurança contra ataques

terrestres e aéreos.

Nesse tipo de operação, há maior demanda de suprimento Classe III e V,

assim como da evacuação de pessoal, quando comparado com a defesa de zona.

Quando estudamos as Operações Defensivas sob a ótica argentina

podemos observar as seguintes formas de emprego:

a. Ação Retardante

A ação retardante tem como consequência o alto consumo de munição e

combustível, além de necessidade crescente de manutenção de viaturas.

Normalmente, deve ser esperada maior evacuação e baixa de pessoal empregado nas

fileiras mais a frente (ROP-20-02,1972).

Devido ao fato de cobrir grandes frentes de defesa, as instalações não serão

completas, deslocando-se sobre rodas, para que o processo de distribuição e a

economia de mão-de-obra sejam mais rápidos. Os meios de apoio do batalhão vão

atuar bem a frente e perto das instalações organizadas pelas unidades da primeira

linha, a fim de livrá-los de qualquer problema que possa prejudicar sua capacidade

operacional (ROP-20-02,1972).

A GU, nesse tipo de operação, poderá realizar ação retardadora sob duas

formas:

(...) i. desde uma única posição, ou dentro de uma zona, desde
posições sucessivas ou desde posições alternadas.
ii. Se for dentro de uma zona:
- Em posições alternadas: As unidades que ocupam a primeira
posição serão reforçadas em seus trens de combate com
elementos de saúde, manutenção e transporte. Os trens de
campanha (trens de estacionamento) vão organizar a segunda
posição; e
- Em posições sucessivas: Serão realizadas com as brigadas
mecanizadas e blindadas por sua maior mobilidade. (ROP-20-
02,1972).

b. Replieugue

Nesse tipo de defesa, de ser determinado o horário de início da retirada, sua

sucessão e, se possível, o dispositivo a adotar e/ou a atividade a serem executadas

pelo batalhão logístico após o término dessa operação.

Além disso, deve ser assegurado: o fornecimento de munição e combustível,
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atenção e a evacuação de saúde, e a manutenção para as retaguardas de combate,

posições de recepção e outros elementos de segurança, os que devem ter níveis

necessários para o cumprimento de sua missão. Normalmente, são evacuados,

primeiro os elementos mais pesados do batalhão e depois os que não se espera que

sejam empregados imediatamente durante a operação (ROP-20-02,1972).

c. Retirada

Consiste do batalhão e suas instalações desdobrarem pequenas

quantidades de postos classe III, classe II e IV (MatBel) e classe V no eixo de

progressão de retirada, para serem utilizados por elementos da brigada Independente

que mantêm contato de combate com o inimigo. (ROP-20-02,1972).

Possui como características particulares:

a) É assegurado o fornecimento de rações, de munições e de
combustível para as forças que atuem na segurança. (Retaguarda
e flancos);
b) Serão estabelecidos locais de coleta de pacientes ao longo das
vias (eixos) de retirada para receber os feridos das unidades; e
c) A manutenção do veículo será limitada a pequenos reparos
(ROP-20-02,1972).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ANÁLISE DOUTRINÁRIA

Devido a grande parte o fato de a doutrina brasileira e a argentina, face a sua

formação cultural, possuir estruturas bastante parecidas, tornou difícil estabelecer uma

análise profunda entre a logísticas dos dois países.

Ambos apoiam a centralização de recursos nas instalações logísticas mais a

retaguarda e a descentralização seletiva para os elementos a frente do campo de

batalha.

Logo abaixo, podemos observar as estruturas que mobíliam o apoio logístico

durante uma Operação Defensiva:
Exército Brasileiro Exército Argentino Nível

Base de Apoio Logístico
do Exército

(Ba Ap Log Ex)
Centro de Apoio Logístico

(CAL) Estratégico

Base Logística Terrestre
(BLT)

Centro Regional de Apoio
Logístico
(CRAL)

Estratégico - Operacional

Base Logística Conjunta
(Ba Log Cj) Não tem Estratégico - Operacional

Não possui

Base de Apoio Auxiliar
(BAL Aux)

ou
Base de Apoio Logístico

Adelantada
(BAA)

Estratégico - Operacional

Grupamento Logístico
(Gpt Log) Não possui Estratégico - Operacional

Batalhão Logístico
(B Log)

Base de Apoio Logístico
(BAL) Operacional - Tático

Base de Apoio Logístico
da Brigada
(BLB)

Batalhão Logístico
(B Log) Tático

Destacamento Logístico
(Dst Log) Não possui Tático

Área de Trens de
Estacionamento

(ATE)
Trens de Campanha

(Tr Camp) Tático

Area de Trens de
Combate
(ATC)

Trens de Combate
(Tr Comb) Tático

Quadro 1 – tabela comparativa: Exército Braileiro vs Exército Argentino
Fonte: BRASIL, 2021.

Uma grande diferença pode ser notada ao comparar as estruturas. O Exército
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argentino não possui uma estrutura de apoio conjunto e, em um nível inferior, também

não possui uma estrutura como o destacamento logístico.

No caso do apoio ao conjunto, é responsabilidade do Centro de Apoio Logístico,

que é o nível logístico mais alto, organizado para conduzir o apoio logístico específico

e, eventualmente, coordenar o apoio entre as outras Forças Armadas.

No caso dos Dst Log, os elementos de primeira linha são reforçados com

elementos logísticos, mas não são considerados como destacamentos logísticos.

Embora haja algumas formas de apoio ou estruturas diferentes quando

comparados o apoio logístico nas operações defensivas, o resultado é o mesmo: a

continuidade do apoio durante toda a operação.

Vale ressaltar que ambos manuais reforçam o alto consumo de material de

intendência e manutenção. Um termo que é bastante empregado pelo exército

brasileiro é o Eixo Principal de Suprimento (EPS), local no qual quase todas as

operações logísticas são realizadas, ao contrário do exército argentino, que não

emprega esse tipo de conceito.

As características de emprego nas operações defensivas tem bastante

similaridade, conforme quadro abaixo:

Conceito Brasil Argentina Detalhe

Características
Gerais

das Operações
Defensivas

Apropriada utilização do
terreno;

Aproveitamento do
terreno. Planejamento - Execução

Segurança; Segurança. Planejamento - Execução
Apoio mútuo; - Planejamento - Execução

Defesa em todas as
direções;

Previsões defensivas em
todas as direções.

Planejamento - Execução

A capacidade defensiva
nos 360 graus

Planejamento - Execução

Defesa em profundidade; Profundidade da defesa. Planejamento - Execução
Flexibilidade; Flexibilidade. Planejamento - Execução

Máximo emprego de
ações

ofensivas;

Uso máximo da ação
ofensiva e da

dinâmica da defensa.

Planejamento - Execução

O defensor deve interferir
a sincronização da
operação inimiga

Planejamento - Execução

Dispersão; - Planejamento - Execução

Utilização do tempo
disponível;

O tempo disponível para
planejar, organizar a
posição e execução da

defesa.

Planejamento - Execução

Integração e
coordenação das
medidas de defesa

Integração e coordenação
das medidas
defensivas.

Planejamento - Execução

Quadro 2 – características gerais das Operações Defensivas
Fonte: BRASIL, 2021.
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Outro detalhe importante que deve ser mencionado que, na doutrina argentina, o

retraimento e a retirada constituem Operações Complementares, enquanto na doutrina

brasileira, permanecem com Operações Defensivas.

3.2 RESULTADO DA ENTREVISTA

Tendo por base as respostas dos capitães oriundos do universo que já realizou ou

está realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO, responderam 12 (doze)

militares, dos quais obteve-se 07 (sete) militares do Exército Argentino e 05 (cinco)

militares do Exército Brasileiro, conforme gráfico abaixo

Figura 01: Nacionalidade
Fonte: O autor

Podemos destacar na figura acima que a maior parte dos entrevistados, ou seja,

58,3% eram de origem argentina, demonstrando maior qualidade nos dados

apresentados, em virtude do objetivo da pesquisa.

Buscou-se verificar, no âmbito da amostra de militares brasileiros, como eles

mesmos avaliavam o grau de conhecimento sobre a Doutrina Militar do Exército

Argentino, obtendo-se o seguinte resultado:
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Figura 02: Nível de conhecimento sobre a doutrina militar do exército argentino
Fonte: O autor

Na figura acima está claro que, todos os militares que responderam a pesquisa

tem, no mínimo, uma autoanálise regular perante o conhecimento em doutrina militar do

exército argentino. Isso se deve ao fato de todos os militares realizarem, em algum

momento de sua carreira, curso na Argentina, conforme figura abaixo:

Figura 03: resposta a entrevista realizada aos militares brasileiros

Fonte: O autor

Com o objetivo de melhor entender a narrativa construída e compreender o grupo

amostral argentino foram questionados quais cursos esses militares realizaram no

Brasil. Seguem as respostas:



ม

ม

Figura 04: resposta a entrevista realizada aos militares argentinos

Fonte: O autor

As respostas apresentadas puderam ajudar a melhor compreender qual tipo e

qualidade de amostra teria para o campo de pesquisa e assim corroborar na

apresentação dos resultados.

Foi questionado a todos os entrevistados como eles mesmos avaliam o seu nível

de conhecimento em Operações Básicas de Combate, conforme quadro abaixo:

Figura 05: nível de conhecimento em Operações Básicas de Combate

Fonte: O autor

Como resposta, 83,3% dos entrevistados se autoavaliou com nível muito bom, ou

seja, praticamente todos tem conhecimento na área a ser estudada, como foco na
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análise da doutrina vigente. Além disso, foi questionado se todos já haviam estudado

sobre o tema de Movimento Retrógrado das Operações Defensivas, tendo como

resposta 100% positiva.

O próximo passo foi realizar uma autoavaliação sobre o tema: Movimento

Retrógrado das Operações Defensivas, no gráfico a seguir:

Figura 06: nível de conhecimento em Movimento Retrógrado – Operações Defensivas

Fonte: O autor

Podemos inferir que 8 (oito) militares realizaram uma autoavaliação MUITO BOM, 2

(dois) militares auto avaliaram EXCELENTE e 2 (dois) militares BOM, tendo como

resultado uma maior capacidade em analisar ambas doutrinas e obter melhores

respostas. Vale ressaltar que o mesmo resultado foi alcançado quando foi solicitado

que os entrevistados auto avaliassem seu nível de conhecimento no tema: Movimento

Retrógrado – Ação Retardadora, conforme quadro abaixo:
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Figura 07: nível de conhecimento em Movimento Retrógrado – Ação Retardadora

Fonte: O autor

Diante do que foi vivenciado ao longo dos anos da carreira e de estudo dos

militares brasileiros, foi questionado quais seriam as possibilidades de emprego de um

elemento logístico argentino nível batalhão em um contexto de Operação Defensiva.

Dentro as melhores respostas, segue abaixo:

“Ele apoia aos elementos de Combate, mas pode apoiar também
por ZONA (geográfica) ou por TAREFA (limitado seu apoio a
serviços específicos). Também podem enviar elementos pequenos
em apoio direto agregados ás unidades de combate.
A organização vai ter diferenças sim se for em apoio a elementos
em força de cobertura, elementos em primeira linha, elementos da
reserva”

Também foi considerado:

“A conformação de BLog ou outros empregos como "Base de
apoiyo logistico auxiliar" ou "base de apoio adelantada"”

Foi perguntado quais seriam as limitações de emprego, tendo os seguintes

resultados:

“Vai depender da zona geográfica de emprego e dos eixos de
abastecimento”

“as limitações de empíego estão definidas pelos difeíentes
Ambientes Geogíáficos (Selva, Montanha, etc) e pela
existência de agentes QBNR”

“opeíaí 3 dias sem apoio”
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Além disso, foi perguntado quais as características táticas de um elemento logístico

argentino nível batalhão em um contexto de Operação Defensiva. As respostas são

apresentadas abaixo:

“Tem que atender às demandas derivadas das missões recebidas
pelos elementos de combate.
Em apoio aos elementos em força de cobertura ou como
elementos da reserva (contra ataques):Importante consumo de
Combustíveis e lubrificantes (especialmente elementos
mecanizados) e munição.
Também tem crescente demanda de apoio de evacuação de
pessoal e manutenção de veículos.
Em apoio aos elementos em primeira linha: especialmente para
defesa de zona de alto suprimento de materiais de construção,
munição, e elevada movimentação de veículos (combustíveis e
lubrificantes), muita coordenação de uso de ruas e meios de
transporte.”

“instalações desdobradas e alto consumo de munição”.

“Não possui elementos de defesa anti aérea ou anti blindados
orgânicos”.

A partir dos conhecimentos adquiridos em sala de aula no curso do CAO - ESAO ,

foi questionado quais as semelhanças e diferenças encontradas na doutrina brasileira e

argentina quanto ao emprego logístico em Movimento Retrógrado/Operação Defensiva.

Dentre as semelhanças foram apresentados:

“Na doutrina Argentina trocou de ser uma operação básica a uma
complementar, mas, além disso, o emprego logístico é quase o
mesmo”.

“- As duas Doutrinas falam que o êxito da operação Retrógrada
depende do planejamento perfeitamente organizado e coordenado;
- O planejamento só vai servir para dar o inicio á operação, mas
terá que ter planejamentos alternativos porque vai ser muito
movimentada;.
- A importância do conhecimento das atividades futuras;
- A importância da mobilidade vai gerar alternativas de suprimento
como pontos móveis, pre posicionamento de suprimentos, etc;
- Em locais onde o combate com o inimigo é esperado, mais
munição será consumida e maiores perdas de pessoal serão
previstas;
- Primeiro as instalações de logística serão movidas e, em
seguida, os elementos de combate”.

Dentre as diferenças encontradas, podemos observar:

“O exército brasileiro tem tabelas de consumo e emprego
atualizadas e faz um bom uso disso”.
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“Diferenças na classificação das operações táticas. Classificação
das operações defensivas: defensa Móvel, defesa de zona, ação
retardante”.

“patrulhas na zona SEGAR”

Por fim foi questionado quais os principais conhecimentos adquiridos durante o

curso da ESAO 2021 que poderão influenciar na doutrina de emprego logístico do

Exército Argentino em uma Operação Defensiva, tendo como seguintes respostas:

“Que manter a doutrina atualizada é muito importante, assim como
seus oficiais”.

“O planejamento e a profundidade de estudo da EsAO foram muito
mais completas, mais do que na Argentina.
O emprego do B Log (na doutrina Argentina não temos) é boa
ideia, aqui temos apoio ás unidades como reforço de elementos
logísticos agregados”.

“Importância dos suprimentos de mat Cl IV construção e apoio à
Engenharia para a defesa e fortificação”.

“Possibilidade de adaptar algumas tabelas de cálculos logísticos
ao sistema argentino”.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise sobre as doutrinas

atuais e as experiências adquiridas pelo pessoal militar na área de Logística do Exército

Argentino e Brasileiro durante o movimento retrógrado das Operações Defensivas.

Pelo que foi apresentado, a primeira grande diferença encontrada foi a

surpreendente atualização a que foi submetida a doutrina militar brasileira. Todos

manuais empregados na pesquisa possuem edição recente e até alguns, de 2020,

demonstrando a preocupação em manter a doutrina alinhada com que mais de recente

acontece no cenário brasileiro e internacional.

A segunda grande diferença tem haver com os detalhes da organização e do

emprego dos módulos do Exército Brasileiro quando comparado ao Exército Argentino,

conforme foi analisado no item 3.1 análise doutrinária.

Na doutrina argentina, os dados necessários são encontrados com maior

dificuldade, pois não existe um único manual compilado, sendo necessária a busca em

vários manuais de logística para obtenção do conhecimento.

Considerando as diferenças doutrinárias, percebe-se que a Argentina não

possui um regulamento específico para a Base de Apoio Logístico, o que existe

atualmente é um projeto, contudo esse tipo de material não poderia ser empregado no

trabalho por falta de validação técnica.

Portanto, tornou-se muito complexo analisar as duas doutrinas que, em

princípio, parecem ser diferentes, mas no conceito geral são bastante semelhantes.

Da pesquisa realizada, a maioria que respondeu era argentina e possuía

conhecimento, no mínimo, bom sobre o assunto em pauta. Todos os brasileiros que

responderam a pesquisa já realizaram ou estão realizando curso na Argentina ligado à

Logística e possuíam, no mínimo, conhecimento bom sobre o assunto.

Dentre os principais ensinamentos que foram colocados, observou-se que foi

bastante enfática a forma que são realizados os apoios por ambos os exércitos,

enquanto no Exército Brasileiro entende-se como uma Operação Básica ou Exército

Argentino empresa como Operação Complementar, apesar do que a forma de emprego

da Logística ainda é a mesma. A classificação das operações defensivas pela doutrina

argentina é diferente, dividindo-se em: Defensa Movil, Defensa de Zona e Ação

Retardante.

O aspecto mais positivo dessa análise consiste na compatibilidade dos

trabalhos, das estruturas e, até mesmo, afastando-se da doutrina e focando ao emprego
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de pessoal os quais compartilhamos fatores semelhantes, permite compatibilidade caso

ocorra uma operação combinada âmbito internacional.

Concluiu-se que o planejamento e a profundidade de estudo da doutrina

brasileira é muito mais completa e atual do que a doutrina argentina. Portanto, entendeu-

se que apesar de haverem diferenças doutrinárias, existe uma maior semelhança entre

as doutrinas, sendo necessário apenas a atualização da doutrina argentina frente aos

atuais avanços do emprego militar internacional.
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APÊNDICE A - ENTREVISTA

PESQUISA: Diferenças e semelhanças doutrinárias da Argentina e do
Brasil no ApoioLogístico às Operações Básicas de Combate

Com satisfação, solicito sua colaboração na pesquisa que realizo, como parte do
Curso da EsAO, que tem por objetivo analisar as diferenças e semelhanças
doutrinárias da Argentina e do Brasil no que tange o apoio Logístico às Operações
Básicas de Combate. Para isso, peço que responda a este breve questionário.
O universo selecionado compreende: Capitães de logística do EB e do Exército Argentino
que realizaram cursos nos países vizinhos.Desde já, agradeço sua ajuda!

1- Nome completo do responsável pelo questionário:

2- Qual sua nacionalidade?

3- Email de contato:

4- (APENAS PARA MILITARES BRASILEIROS) Como você avalia o seu nível de
conhecimento
sobre a Doutrina Militar do Exército Argentino?

5- (APENAS PARA MILITARES BRASILEIROS) Quais cursos você realizou na
Argentina?

6- (APENAS PARA MILITARES ARGETINOS) Quais cursos você realizou no Brasil?

7- Como você avalia o seu nível de conhecimento em Operações Básicas de
Combate:

8- Você já estudou sobre o assunto: Operações Defensivas - Movimento
Retrógrado?

9- Como você avalia o seu nível de conhecimento em Operações Defensivas -
Movimento
Retrógrado:

10- Como você avalia o seu nível de conhecimento em Movimento Retrógrado -
Ação Retardadora:

11- (APENAS PARA MILITARES ARGENTINOS) Você já estudou, no seu país,
sobre Movimento Retrógrado - Ação Retardadora?

12- (APENAS PARA MILITARES ARGENTINOS) Quais as possibilidades de
emprego de um Elemento Logístico argentino nível batalhão em um contexto



ฬ

ฬ

de Operação Defensiva?

13- (APENAS PARA MILITARES ARGENTINOS) Quais as limitações de emprego
de um ElementoLogístico argentino nível batalhão em um contexto de Operação
Defensiva?

14- (APENAS PARA MILITARES ARGENTINOS) Quais as características táticas
de um ElementoLogístico argentino nível batalhão em um contexto de Operação
Defensiva?

15- (APENAS PARA MILITARES ARGENTINOS) A partir dos conhecimentos
adquiridos em sala de aula no curso da ESAO 2021, quais as semelhanças
encontradas na doutrina brasileira eargentina quanto ao emprego logístico em
Movimento Retrógrado/Operação Defensiva?

16- (APENAS PARA MILITARES ARGENTINOS) A partir dos conhecimentos
adquiridos em salade aula no curso da ESAO 2021, quais as diferenças
encontradas na doutrina brasileira e argentina quanto ao emprego logístico em
Movimento Retrógrado/Operação Defensiva?

17- (APENAS PARA MILITARES ARGENTINOS) Quais os principais
conhecimentos adquiridos durante o curso da ESAO 2021 que poderão
influenciar na doutrina de emprego logístico doExército Argentino em uma
Operação Defensiva?
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