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RESUMO 

Esse trabalho monográfico tem por objetivo apresentar uma possibilidade de 

organização para o Batalhão Logístico, mais especificamente da estrutura 

organizacional, da composição de novas e extinção de outras Companhias. Essa 

proposta esta embasada na análise da antiga organização do Batalhão Logístico, da 

nova Doutrina Militar Terrestre e da nova Logística Militar Terrestre. Através destas 

análises propomos uma solução para a organização do Batalhão Logístico, 

trabalhando assim com uma nova filosofia de apoio adaptada as necessidades e 

demandas dos elementos de manobra. Este novo pensamento de “logística na 

medida certa” traz mais dinamismo e flexibilidade a todas as fases da atividade de 

suprimento desenvolvidas pelo Batalhão Logístico. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Organização, logística, necessidades. 
 
ABSTRACT 

This monographic work aims to present a possibility of organization for the Logistic 

Battalion, more specifically of the organizational structure, composition of new ones 

and extinction of other Companies. This proposal is based on the analysis of the 

former organization of the Logistic Battalion, the new Land Military Doctrine and the 

new Land Military Logistics. Through these analyzes we propose a solution for the 

organization of the Logistic Battalion, thus working with a new philosophy of support 

adapted to the needs and demands of the maneuver elements. This new thinking of 

"logistics in the right measure" brings more dynamism and flexibility to all phases of 

the supply activity developed by the Logistic Battalion. 
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1 INTRODUÇÃO  

A sociedade atual marcada pela dinâmica, velocidade no fluxo de informações 

e evolução tecnológica têm acarretado mudanças substanciais na maneira de 

organização, preparo, planejamento e emprego da logística no combate das forças 

militares. O Amplo Espectro dos conflitos atuais exige uma constante necessidade 

de otimização do apoio de modo a prever e prover materiais e serviços para garantir 

liberdade de ação, amplitude de alcance operativo e capacidade de manter-se em 

combate. Partindo deste pressuposto, é natural concluir que as novas demandas 

logísticas no campo de batalha forçam capacidades e competências novas para 

atuar neste novo Ambiente Operacional. 

Baseado nesta necessidade de evolução logística, o Chefe do Estado-Maior 

do Exército Brasileiro aprovou o novo Manual de Campanha EB20-MC-10.204 

Logística (2014). Este documento servirá como base para a evolução da doutrina 

logística, trazendo vários conceitos que nortearão as publicações doutrinárias 

seguintes. 

1.1 PROBLEMA 

Neste contexto de constante atualização doutrinária, esta pesquisa busca 

contribuir para analisar as evoluções logísticas e estudar as implicações da nova 

logística militar terrestre nos Batalhões Logísticos. Sendo assim, problematiza o 

seguinte: quais as mudanças e implicações da nova logística militar terrestre para o 

manual do Batalhão Logístico, baseando-se na análise comparativa da organização 

do antigo manual com a perspectiva de organização para o novo manual do 

Batalhão Logístico?  

Com o advento da logística na “medida certa” e a constituição dos módulos 

logísticos adaptáveis às necessidades de emprego em cada situação distinta de 

conflito, há uma imposição dos Batalhões Logísticos (B Log) e suas companhias se 

adequarem no que se refere à pessoal e material à nova doutrina. 

Um fator preponderante nessa nova fase da logística militar terrestre foi a 

mudança da configuração dos Batalhões Logísticos. Para entendermos essa nova 

configuração é preciso relembrar como era a antiga constituição do B Log. 

Pelo antigo Manual do Batalhão Logístico (C29-15), sua composição se dava 

da seguinte forma: 01 (uma) Companhia de Intendência, 01 (uma) Companhia de 



 
 

Material Bélico, 01 (uma) Companhia de Saúde e 01 (uma) Companhia de Comando 

e Serviços. 

Porém, o advento do amplo espectro das operações militares exige 

flexibilidade e adaptabilidade de todos os vetores abrangidos no combate. Dentre os 

quais, o vetor Logístico recebe vultuoso destaque. 

Essa nova filosofia de apoio foi denominada de “Logística na Medida Certa” e 

possibilita ao comandante empregar módulos logísticos adaptados às necessidades 

e demandas dos elementos e das manobras, o que aperfeiçoou a arte de apoiar e a 

tornou mais enxuta. 

Assim sendo, o novo Manual de Campanha EB20-MC-10.204 Logística 

(2014) traz uma nova perspectiva para a organização do B Log: 01 (uma) 

Companhia Logística de Suprimento (Cia Log Sup), 01 (uma) Companhia Logística 

de Transporte (Cia Log Trnp), 01 (uma) Companhia Logística de Manutenção (Cia 

Log Mnt), 01 (uma) Companhia Logística de Recursos Humanos (Cia Log RH), 01 

(uma) Companhia de Segurança e 01 (uma) Companhia de Comando e Apoio (Cia C 

Ap). 

Essa mudança de estrutura permite que o Batalhão Logístico tenha 

capacidade modular otimizada para as demandas logísticas. Com isso, deve estar 

configurado, para que em tempo de paz atenda as necessidades logísticas dos 

elementos apoiados sofrendo o menor impacto organizacional para a mudança em 

tempo de conflito. 

 

1.1. OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é analisar assim a mudança da nova 

configuração dos Batalhões Logísticos e compreender as consequências e 

implicações dessa nova estrutura organizacional. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar os principais preceitos da nova Logística Militar Terrestre; 



 
 

b) Identificar a antiga organização do B Log para uma analise 

comparativa com a nova perspectiva de organização e estrutura do mesmo; 

c) Identificar as mudanças do antigo modo de apoio logístico para o novo 

método concebido segundo a Nota de Coordenação Doutrinária (NCD) Nr 001/2015 

DECEx de 12 de janeiro de 2015 juntamente com o novo Manual de Campanha 

EB20-MC-10.204 Logística (2014)  para  que os novos conceitos possam nortear 

essa analise comparativa e suas possíveis consequências e implicações. 

 

1.2. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

As evoluções do combate moderno exige uma logística militar eficiente. 

Desse modo, se faz necessário que o planejamento da manobra logística seja feito 

atendendo os requisitos e fatores da manobra tática do escalão apoiado. 

O emprego de meios de maneira precisa e eficaz dá à logística a flexibilidade 

e o dinamismo necessário, atendendo as demandas da era moderna, com um menor 

impacto de mudança nos tempo de paz para tempos de guerra. 

A atualização doutrinária do Exército Brasileiro vem ocorrendo de modo 

dinâmico e constante com recentes publicações, o que demandará de tempo até que 

sejam amplamente difundidas. Assim, muitos dos novos conceitos ainda não foram 

assimilados por todos. Faz-se necessário um estudo pormenorizado do que se tem 

hoje, na doutrina, com o que se espera para o futuro. 

O trabalho pretende descrever as consequências do novo processo de apoio 

logístico dos Batalhões Logísticos na “medida certa”, analisando a nova organização 

modular e flexível para um apoio contínuo e eficiente a força terrestre em tempo de 

paz e guerra. 

2 METODOLOGIA 

No decorrer da pesquisa realizaremos o procedimento metodológico de 

pesquisa bibliográfica para aprofundamento sobre o tema, textos legais, nacionais e 

internacionais e sites oficiais. 

A pesquisa bibliográfica será desenvolvida a partir da consulta de materiais 

publicadas em manuais, notas de coordenação doutrinária, livros, artigos, trabalhos 

científicos e teses. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa 

bibliográfica “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos 



 
 

quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema.” 

Quanto aos fins é explicativa, pois tem como principal objetivo tornar o objeto 

da pesquisa inteligível, estabelecendo relações de causa e efeito, de influência, a fim 

de compreender melhor as capacidades atuais do Batalhão Logístico e as 

necessidades estabelecidas pela doutrina.  

Dentre os materiais a serem utilizados estão diversos manuais que 

descrevem a antiga organização do Batalhão Logístico e a evolução da logística 

militar terrestre, trazendo vários conceitos que nortearam as publicações doutrinárias 

seguintes. 

3 RESULTADOS 

Inicialmente para um melhor entendimento do problema apresentado há que 

se entender a antiga estrutura dos Batalhões Logísticos para podermos, 

posteriormente, analisar comparativamente com a nova perspectiva de organização 

e estrutura do mesmo. 

Os B Log tinham como possibilidade precípua, de acordo com o manual do 

Batalhão Logístico C29-15, assegurar o apoio logístico à Bda (DE) nas classes de 

suprimento de subsistência (I); combustíveis e lubrificantes (III); itens completos, 

peças e conjuntos de reparação (II, IV, V(A), VI, VII, IX e X); e material de saúde 

(VIII), com as respectivas capacidades, além do transportado pelas unidades.  

Para isso, sua composição se dava da seguinte forma: 01 (uma) Companhia 

de Intendência, 01 (uma) Companhia de Material Bélico, 01 (uma) Companhia de 

Saúde e 01 (uma) Companhia de Comando e Serviços.  

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 1 – Organograma antigo do Batalhão Logístico. Fonte: Manual do Batalhão 
Logístico C29-15.  
 

Além disso, veremos a organização das antigas Companhias do Batalhão 



 
 

Logístico para facilitar o entendimento das implicações causadas na nova 

perspectiva de organização do Batalhão Logístico à luz da nova doutrina militar 

terrestre. 

A Companhia de Intendência (Cia Int) estruturava-se em um comando e 

seção de comando (Cmdo e Sec Cmdo), um pelotão de suprimento (Pel Sup), um 

pelotão de transporte (Pel Trnp) e um pelotão de serviços (Pel Sv). 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 2 – Organograma da Companhia de Intendência do antigo Batalhão Logístico. 

Fonte: Manual do Batalhão Logístico C29-15.  

 

A Companhia de Material Bélico (Cia MB) estruturava-se em um comando e 

pelotão de comando (Cmdo e Pel Cmdo), um pelotão de suprimento e evacuação 

(Pel Sup EV), um pelotão pesado de manutenção (Pel P Mnt), um pelotão leve de 

manutenção (Pel L Mnt) e um pelotão de manutenção e suprimento de material de 

comunicações e eletrônica (PMSMCE). 

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 3 – Organograma da Companhia de Material Bélico do antigo Batalhão Logístico. 

Fonte: Manual do Batalhão Logístico C29-15.  

 



 
 

A Companhia de Saúde (Cia Sau) estruturava-se em um comando e seção de 

comando (Cmdo e Sec Cmdo), um pelotão de ambulâncias (Pel Amb) e um pelotão 

de triagem (Pel Trg). 

( 

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 4 – Organograma da Companhia de Saúde do antigo Batalhão Logístico. Fonte: 
Manual do Batalhão Logístico C29-15.  

 

E por fim, a Companhia de Comando e Serviços (Cia C Sv) estruturava-se em 

um comando e seção de comando (Cmdo e Sec Cmdo), um pelotão de comando 

(Pel Cmdo), um pelotão de administração (Pel Adm) e um pelotão de segurança (Pel 

Seg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 5 – Organograma da Companhia de Comando e Serviços do antigo Batalhão 

Logístico. Fonte: Manual do Batalhão Logístico C29-15.  

 

As organizações estruturais apresentadas acima auxiliam a ampliar o 

conhecimento teórico e identificar a forma pensada de logística militar, em um 



 
 

passado recente, que pautava-se mais pela amplitude de apoio logístico nas 

diversas classes e pouco ou quase nenhum modo de adaptabilidade para as 

operações em tempo de paz para o tempo de guerra. 

Para nortear nossa analise comparativa das estruturas organizacionais, 

vamos destacar os novos preceitos da logística militar terrestre que busca a 

necessidade de gerar capacidades para o emprego do apoio logístico observando as 

características de Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e 

Sustentabilidade reunidas sobre o acrônimo FAMES. 

A Flexibilidade define-se pela característica de uma força que dispõe de 

estruturas com mínima rigidez preestabelecida, o que possibilita sua adequação às 

especificidades de cada situação de emprego, considerando os fatores da decisão. 

A Adaptabilidade é a característica, de uma força ou comandante, que 

possibilita rápida adaptação às mudanças nas condicionantes que determinam a 

seleção e a forma como os meios serão empregados, em qualquer faixa do espectro 

do conflito.  

 A Modularidade, por sua vez, é a característica de um elemento de combate 

que lhe confere a condição de, a partir de uma estrutura básica mínima, receber 

módulos que ampliem seu poder de combate ou lhe agreguem capacidades. A 

modularidade está diretamente relacionada ao conceito de elasticidade. Ela faculta 

aos comandantes adotar estruturas de combate “sob medida” para cada situação de 

emprego. 

A Elasticidade estabelece a característica de uma força que, dispondo de 

adequadas estruturas de Logística, lhe permite variar o poder de combate pelo 

acréscimo ou supressão de estruturas, com oportunidade. 

Por fim, a Sustentabilidade é a característica de uma força que lhe permite 

durar na ação, pelo prazo que se fizer necessária, mantendo suas capacidades 

operativas, resistindo às oscilações do combate. 

Depois de destacados os preceitos acima, passaremos para uma 

compreensão mais ampla do problema apresentado no que se refere a entender a 

perspectiva de organização dos Batalhões Logísticos. 

Os B Log são organizações militares responsáveis pela logística relacionada 

pelas áreas funcionais apoio de material, apoio de pessoal e de apoio de saúde às 



 
 

Unidades e Subunidades da Brigada a qual pertence, segundo a Nota de 

Coordenação Doutrinária (NCD) Nr 001/2015 DECEx de 12 de janeiro de 2015, Fl 

17. 

A mesma nota referenciada acima apresenta uma sugestão de organização 

para o B Log, devendo estar dimensionado, desde o tempo de paz para atender as 

necessidades logísticas das OM que ele apoia.  

Esta sugestão aponta para a seguinte constituição do B Log em tempo de 

paz:  

- Companhia de Comando e Apoio; 

- Companhia de Segurança;  

- Companhia Logística de Suprimento;  

- Companhia Logística de Transporte;  

- Companhia Logística de Manutenção; e; 

- Companhia Logística de Recursos Humanos;  

Sendo as 02 (duas) primeiras responsáveis pelas atividades meio e as 04 

(quatro) últimas responsáveis pela sua atividade finalística. 

Em períodos de conflitos o B Log será reforçado por uma Companhia de 

Saúde Avançada, oriunda do Batalhão de Saúde do escalão superior. 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 6 – Proposta de nova organização para o Batalhão Logístico. Fonte: Autor.  

 

Os Batalhões Logísticos na atualidade são organizados de forma modular e 

adaptados aos possíveis ambientes operacionais de emprego e devem estar aptos a 

constituir módulos logísticos quando em operações, enquadrando-se assim nos 

princípios da modularidade e de emprego dos meios na “medida certa”. 

As operações logísticas caracterizam-se pela modularidade e mobilidade do 



 
 

elemento de apoio logístico, além da flexibilidade de seus meios de estocagem dos 

suprimentos os quais estão apoiando, permitindo, ainda, aumentar sua capacidade 

de adaptabilidade, elasticidade e sustentabilidade, garantindo assim, o fluxo logístico 

contínuo e eficiente. 

Da mesma forma como vimos anteriormente a organização das antigas 

Companhias do Batalhão Logístico, para auxiliar o entendimento das implicações 

causadas na nova perspectiva de organização do Batalhão Logístico, veremos a 

organização possível para as subunidades citadas.  

A Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap) pode estruturar-se em: 

Comando (Cmdo), Seção de Comando (Sec Cmdo), Pelotão de Comando (Pel 

Cmdo), Pelotão de Apoio (Pel Ap) e Pelotão de Comunicações (Pel Com). 

ORGANOGRAMA 7 – Organograma da Companhia de Comando e Apoio. Fonte: NCD Nr 001/2015 – 

DECEx, de 12 JAN 15, A LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES.  

 

A Companhia Logística de Transporte, por sua vez, pode estruturar-se em: 

Comando (Cmdo), Seção de Comando (Seç Cmdo), Seção de Controle de 

Transporte (Seç Ct Trnp), Pelotão de Transporte Cl I (Pel Trnp Cl I), Pelotão de 

Transporte Cl III (Pel Trnp Cl III), Pelotão de Transporte Cl V (Pel Trnp Cl V) e 

Pelotão de Transporte Geral (Pel Trnp Ge). 

 

 

   

ORGANOGRAMA 8 – Organograma da Companhia Logística de Transporte. Fonte: NCD Nr 

001/2015 – DECEx, de 12 JAN 15, A LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES. 



 
 

 

Já a Companhia Logística de Suprimento pode estruturar-se em: Comando 

(Cmdo), uma Seção de Comando (Seç Cmdo), uma Seção de Controle de 

Suprimento (Seç Ct Sup), um Pelotão de Suprimento Cl I (Pel Sup Cl I), um Pelotão 

de Suprimento Classe III (Pel Sup Cl III), um Pelotão de Suprimento Cl V (Pel Sup Cl 

V) e um Pelotão de Suprimento Outras Classes (Pel Sup O Cl). 

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 9 – Organograma da Companhia Logística de Suprimento. Fonte: NCD Nr 

001/2015 – DECEx, de 12 JAN 15, A LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES. 

  

A Companhia Logística de Manutenção pode estruturar-se em: Comando 

(Cmdo), Seção de Comando (Seç Cmdo), Pelotão de Apoio (Pel Ap), Pelotão 

Pesado de Manutenção (Pel P Mnt) e Pelotão Leve de Manutenção (Pel L Mnt). 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 10 – Organograma da Companhia Logística de Manutenção. Fonte: NCD Nr 

001/2015 – DECEx, de 12 JAN 15, A LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES. 

  

A Companhia Logística de Recursos Humanos poderá se estruturar em: 

Seção Comando, Seção de Ajudância Geral, Pelotão de Assistência ao Pessoal, 



 
 

Pelotão de Recompletamento, Pelotão de Assuntos Mortuários e Pelotão de Mão de 

obra. 

ORGANOGRAMA 11 – Organograma da Companhia Logística de Recursos Humanos. Fonte: NCD 

Nr 001/2015 – DECEx, de 12 JAN 15, A LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES. 

  

Por fim, a Companhia de Segurança poderá estruturar-se em seção de 

comando e pelotões de segurança. 

ORGANOGRAMA 12 – Organograma da Companhia Logística de Segurança. Fonte: NCD Nr 

001/2015 – DECEx, de 12 JAN 15, A LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES. 

  

4 CONSIDERAÇÕES 

Notadamente, verifica-se a necessidade de nos adaptarmos às novas 

realidades de apoio logístico contínuo e otimizado, em tempos de paz ou de guerra, 

com a menor necessidade de mudanças conforme prescreve a nova perspectiva de 

organização do Batalhão Logístico e suas subunidades. Conforme consta na NCD 

Nr 001/2015 – DECEx, de 12 JAN 15, A LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES, o  

Batalhão Logístico não possui organização fixa, devendo esta ser dimensionada, 

desde o tempo de paz, de acordo com as necessidades logísticas dos elementos a 

apoiar, ou seja, “na medida certa”. Uma mudança nesses elementos pode 



 
 

determinar um reajustamento na capacidade de apoio do batalhão. Fica notória a 

caracterização da flexibilidade e adaptabilidade nas condições de atender os 

elementos apoiados em qualquer tipo de operação militar com o menor impacto de 

adaptação para isso.  

Concomitantemente, a modularidade, conforme descrito no Manual de 

Logística EB20-MC-10.204, é vista quando o Batalhão Logístico poderá receber em 

reforço, para o desdobramento na Base Logística de Brigada, frações do Batalhão 

de Saúde, para a execução das tarefas afetas a área funcional apoio de saúde. 

Além disso, pode receber e enquadrar: frações especializadas de engenharia a fim 

de aumentar sua capacidade de apoio nesse grupo funcional; frações especializadas 

de saúde e de recursos humanos, de modo a prestar apoio nesses grupos 

funcionais; e frações de apoio logístico, a fim de aumentar sua capacidade de apoio 

logístico.  

Ainda vale ressaltar a criação da Companhia de Transportes que não 

constava na organização antiga do Batalhão Logístico e permite que o mesmo tenha 

uma subunidade de constituição modular com a capacidade de transportar pessoal e 

material das classes I, III, V (Mun) e produtos acabados das classes II, IV, V, VI, VII, 

IX e X. Assim, o Batalhão Logístico apresenta uma maior característica de 

elasticidade, podendo dispor de adequada quantidade de viaturas que lhe permite 

variar o poder de transporte pelo acréscimo ou supressão de meios, com 

oportunidade. 

Em termos de organização, verificamos a proposta de criação da Companhia 

Logística de Suprimento e Companhia Logística de Manutenção que basicamente 

corresponderiam a antiga Companhia de Intendência e a Companhia de Material 

Bélico, respectivamente. Nota-se que as organizações das companhias possuem 

características e particularidades, contudo elas têm como essência a mesma 

atividade finalística. 

Extingue-se também a antiga Companhia de Saúde que tinha como missão 

prestar assistência médica de urgência e tratamento dentário de emergência, além 

de instalar postos de triagem e realizar, com seus próprios meios, a evacuação de 

feriados, doentes e acidentados. Isso deixa de ser encargo do Batalhão Logístico e 

passa para o Batalhão de Saúde.  

A Companhia de Recursos Humanos não supre a extinção da Companhia de 



 
 

Saúde. Ela difere na sua atividade finalística e apresenta capacidades como: instalar 

e operar o posto de coleta de mortos; realizar o controle de efetivos; instalar e operar 

a agência postal ou postos de acesso à internet; coordenar o apoio de suprimento 

reembolsável; e instalar e operar área de repouso e área de recuperação. 

Por fim, almejando verificar, criticamente, a nova organização do Batalhão 

Logístico, percebe-se que a logística do futuro baseia-se em estruturas flexíveis, 

como apresentado abaixo:  

A Logística deverá ser delineada para o apoio às Operações no Amplo 

Espectro, em situações de guerra e não guerra, dispondo de uma estrutura 

compatível capaz de evoluir, rapidamente e com um mínimo de adaptações, 

de uma situação de paz para a de guerra/conflito armado. Para tanto, sua 

organização será pautada pela flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade. (Manual de Logística EB20-MC-10.204, p. 

13)  
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