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DESTACAMENTO LOGÍSTICO DESDOBRADO SOBRE EMBARCAÇÕES 
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AMBIENTE DE SELVA 

 

Erick Nascimento de Souza1 

Pedro Paulo Rocha de  Lima2 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta um estudo sobre a constituição e atividades a serem 

desenvolvidas por um Destacamento Logístico, desdobrado sobre embarcações 

especializadas, empregado em apoio direto a elementos em primeiro escalão no 

ambiente operacional de selva, sobre a perspectiva da nova doutrina da Logística 

Militar do Exército Brasileiro, reformulada no ano de 2014. Inicialmente o trabalho 

aborda os conceitos doutrinários, as demandas de apoio e a importância do apoio 

cerrado nas operações dessa natureza, as capacidades do Batalhão Logístico de 

Selva e as embarcações do Comando Militar da Amazônia. Além disso, apresenta 

uma proposta de constituição de meios, pessoal e atividades de apoio de um 

Destacamento Logístico operando embarcado, em apoio direto a elementos em 

primeiro escalão. 

 

Palavras-chave: Batalhão Logístico. Destacamento Logístico. Embarcações 

Logísticas. Operações na Selva. Logística Militar. 
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ABSTRACT 

This article presents a study about the constitution and the activities to be 

developed by a Logistics Detachment, unfolded in logistics vessel, employed in 

direct support to frontline troops in jungle, on the perspective of the new doctrine of 

Military Logistics of the Brazilian Army, reformulated in the year 2014. Initially the 

work addresses the doctrinal concepts, the demands of support and the importance 

of the closed support in the operations of this nature, the capabilities of the Jungle 

Logistic Battalion and the vessels of the Military Command of the Amazon. In 

addition, a proposal for the constitution of material, personnel and support activities 

of a Logistic Detachment operating on board, in direct support to frontline elements. 

 

Keywords: Logistics Battalion. Logistics Detachment. Logistics Vessel. Jungle 

Operations. Military Logistics. 
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1 INTRODUÇÃO  

A dinâmica do espaço de batalha no amplo espectro, de natureza complexa 

e difusa, exige do planejador militar constante avaliação das capacidades 

necessárias para garantir a plena operabilidade da Força Terrestre, nesse mister a 

logística militar é desafiada a prover o suporte logístico eficaz, ajustado as 

necessidades de cada elemento apoiado. 

A chamada “logística na medida certa” tem como objetivo prever e prover os 

materiais e serviços necessários para assegurar a força operativa liberdade de 

ação, amplitude do alcance operativo e capacidade de durar na ação. 

Analisando os fatores da decisão em operações desencadeadas na 

Amazônia Ocidental, o qual é caracterizado por vias de acesso em sua grande 

maioria composta por cursos d'água, devido a rede rodoviária ser incipiente, da 

baixíssima densidade demográfica, restritiva à mobilidade da tropa e de grandes 

distâncias na frente de batalha se configuram um grande desafio logístico. Logo, 

cresce de importância os modais de transporte aquaviário e aéreo, este último 

restrito a poucas pistas de pouso e pontos de aterragem. 

  Nesse contexto, o Destacamento Logístico (Dst Log), desdobrado sobre 

embarcações especializadas o mais cerrado possível ao elemento apoiado, se 

mostra uma linha de ação eficaz para otimizar o apoio logístico, contribuindo para 

manter ou aumentar o alcance operativo e a capacidade de durar em ação da tropa 

apoiada. 

 

1.1 PROBLEMA 

  Considerando as capacidades de um Batalhão Logístico de Selva, as 

peculiaridades do emprego dos meios logísticos no ambiente da Amazônia 

Ocidental e a nova doutrina da Logística Militar Terrestre, como empregar um 

Destacamento Logístico sobre embarcações em apoio direto a elementos em 

primeiro escalão de forma a otimizar o apoio logístico? 

 

1.2 OBJETIVO 

A pretensão desse estudo é analisar as capacidades e atividades de um 

Destacamento Logístico, operando embarcado em meios logísticos fluviais 
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existentes nas organizações militares do Comando Militar da Amazônia, de forma a 

otimizar o apoio logístico à elementos em primeiro escalão operando em ambiente 

de selva. 

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

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitam o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste artigo: 

a) Identificar as capacidades de um Batalhão Logístico de Selva, bem como os 

meios fluviais disponíveis no Comando Militar da Amazônia; 

b) Identificar as principais demandas de apoio logístico dos elementos em 

primeiro escalão em operações ribeirinhas no ambiente operacional de 

selva; 

c) Formular proposta de constituição de meios, pessoal e atividades de apoio 

de um Destacamento Logístico operando embarcado, em apoio direto a 

elementos em primeiro escalão. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES  

Diante da importância estratégica da Amazônia para a Política de Defesa 

Nacional, por se tratar de metade do território nacional, possuir um enorme 

manancial hídrico, concentrar a maior biodiversidade do planeta, estar repleta de 

jazidas minerais, e possuir a menor densidade demográfica do país, este ambiente 

operacional desponta como cenário de uma das principais hipóteses de emprego 

das Forças Armadas. 

O emprego de meios fluviais e aéreos apresentam-se como condição sine 

qua non para a obtenção da prontidão e efetividade logística em operações em 

ambiente de selva, tendo em vista a parca e ineficiente malha férrea e rodoviária da 

região amazônica. 

Portanto, cresce de importância o estudo de características, peculiaridades e 

proposta de emprego de um Destacamento Logístico desdobrado em embarcações 

logísticas especializadas em apoio direto a elementos em primeiro escalão em 

Operações na Selva. 
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2 METODOLOGIA  

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico com intuito 

de ampliar o conhecimento. A pesquisa teve inicio na revisão teórica do assunto, 

através de consulta bibliográfica a manuais doutrinários e trabalhos científicos. 

O estudo bibliográfico que teve por método a leitura exploratória e seletiva 

do material de pesquisa e análise dos resultados de vários estudos. 

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em Manuais Doutrinários do 

Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro, com as seguintes prioridades: 

Manuais de Campanha do Ministério da Defesa; Manuais de Campanha e 

Instruções Provisórias do Exército Brasileiro; Artigos de Revistas Especializadas; 

Monografias da Escola de Comando e Estado Maior do Exército e da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais; Portais de internet do Governo Federal, Ministério da 

Defesa, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. 

Será realizada pesquisa de campo, através de consulta a Relatórios de 

Operações de OM do CMA e CMN, e entrevistas a militares que participaram de 

Operações Ribeirinhas, com emprego de Embarcações Logísticas, de forma a 

colher experiências que corroborem com a produção de conhecimento, através de 

lições aprendidas e oportunidades de melhoria. 

Foram utilizadas as palavras-chave: Batalhão Logístico de Selva, 

Destacamento Logístico, Embarcações Logísticas, Operações na Selva, Guerra na 

Selva, Logística Militar, Amazônia, Amazônia Ocidental, Apoio Cerrado, juntamente 

com seus correspondentes em inglês e espanhol, em sítios eletrônicos de procura 

na internet como forma de complementação da coleta de dados.    

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

            Foi realizada a revisão da literatura ampla, empregando os seguintes 

critérios: 

 a. Critério de inclusão: 
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 - Textos publicados em português, inglês e espanhol relacionados a 

Logística Militar Apoio Logístico em Operações Ribeirinhas e Operações na Selva; 

e 

 - Estudos que abordam desdobramento de instalações logísticas sobre 

embarcações especializadas empregadas em ambiente de selva. 

 b. Critério de exclusão:  

 - Estudos que abordam desdobramento de instalações logísticas em 

ambientes operacionais que não sejam de selva e sobre embarcações.  

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa esta contemplando a coleta de dados por meio de 

entrevistas exploratórias com especialistas que reúnem experiência profissional 

suficiente para contribuição efetiva na solução do problema da pesquisa.     

 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes militares, em ordem cronológica de execução: 

 

QUADRO 1 – Quadro de militares entrevistados 

Nome Justificativa 

ELVIS EDUARDO BISPO – Cap EB 
Experiência como Comandante do Terminal 

Fluvial da 16 Ba Log Sl 

 HELDER PEDROSA TORRES DE MELO – 

Cap EB 

Experiência como Comandante de 

Companhia de Fuzileiros de Selva 

Fonte: O autor 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A Função de Combate Logística é fundamental para a obtenção do êxito em 

um campo de batalha, devendo a mesma ser capaz de se moldar de acordo com 

as necessidades do elemento apoiado, e as características do Ambiente 
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Operacional, pautando-se sempre pelos princípios flexibilidade, adaptabilidade, 

modularidade, elasticidade e sustentabilidade.  

Em consonância o novo manual de Logística Militar Terrestre elucida: 

A dinâmica do espaço de batalha exige a constante avaliação das 
capacidades necessárias para que a Forca  errestre possa at ar nas 
 pera  es no Amplo  spectro   al considera  o tra  implícito o desa io de 
conceber  ma logística   e seja capa  de aj star-se   m ltiplicidade de 
sit a  es de emprego, com s as n ances e especi icidades   ssa “logística 
na medida certa” deve ser capa  de prever e prover o apoio em materiais e 
servi os necess rios para asseg rar a essa  or a liberdade de a  o, 
amplit de do alcance operativo e capacidade de d rar na a  o. (BRASIL 
2014) 

O Ambiente Operacional caracteriza-se por três dimensões – física, humana 

e informacional – cujos fatores a serem analisados interagem entre si, formando o 

seu caráter único e indivisível. Estes dados são processados no exame de situação 

do comandante para a definição das linhas de ação e decisões no nível tático. 

 Nesse escopo a dimensão física nas operações na selva apresenta diversas 

peculiaridades que obrigam a força operativa a moldar-se em uma forma singular 

de combater, consequentemente, a logística não fica alheia a essas mudanças, 

sofrendo adaptações em seu emprego e meios para prestar o apoio. 

 Nas operações em ambiente de selva, principalmente na área elencada na 

delimitação do tema deste artigo, a Amazônia Ocidental, os rios têm papel 

essencial para elementos de Manobra e Apoio ao Combate, mas principalmente 

para os Logísticos, por se tratarem da principal via de transporte tendo em vista a 

parca rede rodoviária. 

 Essa assertiva é ratificada pela doutrina no manual de Operações na Selva: 

Na selva é impossível encontrar-se vias de acesso dentro do seu 
conceito militar clássico, isto é, em termos de oferecer boa observação, 
bons campos de tiro, amplitude, transitabilidade do terreno etc. Em geral, as 
vias de acessos, serão de eixos de menor resistência, confundindo-se com 
as vias de transporte, ou seja, rios e estradas. Exceção feita a tropa a pé, 
para a qual toda a selva é considerada via de acesso. (BRASIL 1997) 

Fica constatado que há uma larga demanda de transporte fluvial nas 

operações militares ambiente de selva amazônica, devido a ênfase às operações 

ribeirinhas, ficando as operações inclusive condicionadas às vias fluviais. 

Deslocamentos longos são frequentes, muitas vezes devido às grandes distâncias 

entre os acidentes capitais, os quais resumem-se a cidades, vilas e povoados 

localizados as margens de rios navegáveis.  
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Portanto é conveniente desdobrar as instalações logísticas do Batalhão 

Logístico sobre embarcações, visando mitigar problemas como a precariedade de 

recursos locais, a natureza ribeirinha das operações, aumentar a segurança e o 

controle das instalações, além de evitar transbordos de materiais, tendo em vista a 

precária infraestrutura portuária e a consequente demanda de pessoal e de tempo 

para essa atividade.   

Conforme pode-se inferir da doutrina, EB70-MC-10.223, outra característica 

marcante das operações na selva é a descentralização das ações dos elementos 

de manobra, com o emprego de pequenas frações, os quais dificilmente serão 

empregados sobre um mesmo objetivo com força de valor maior que unidade. 

As condições de clima e vegetação conferem às operações 
desenvolvidas nesse tipo de ambiente operacional (Selva) as seguintes 
características principais:  

a) emprego de pequenas frações; 
b) restrições ao emprego de meios de transporte motorizados, 
mecanizados e blindados; 
c) importância do controle das localidades; 
d) ações táticas descentralizadas; 
e) restrições ao emprego de meios de comunicações; 
f) restrições de apoio de fogo;  
g) necessidade de apoio logístico cerrado, de modo a permitir, 
se necessário, o suprimento direto às pequenas frações; 
h) importância do emprego de meios fluviais e aéreos; e 
i) dificuldade de orientação. (BRASIL 2017) 

Logo, conclui-se que o apoio logístico convencional, com o desdobramento 

total de uma Base Logística de Brigada (BLB), com seus meios logísticos 

centralizados, não seria a melhor solução para a realização do apoio logístico em 

operações na selva, devendo o planejador logístico optar preferencialmente pela 

descentralização de seus meios, na forma de Destacamentos Logísticos, 

desdobrados sobre embarcações especializadas, cerrando o apoio, e buscando 

desonerar as instalações logísticas dos elementos em primeiro escalão. 

Conforme o manual do Batalhão Logístico, C 29-15, segue-se as principais 

condicionantes à logística em operações na selva: 

As características das operações na selva criam para o apoio 
logístico as seguintes condicionantes: 

 (1) necessidade de adoção de métodos, processos e técnicas 
especiais, gerando uma logística especial em função daquelas 
características; 

 (2) dificuldade de manter a regularidade do apoio, resultante do 
isolamento das áreas de combate e da disseminação das forças, implicando 
na ênfase da economia e conservação dos suprimentos; 

 (3) inclusão das bases de combate na cadeia de apoio logístico, por 
se tratarem de regiões que se prestam a instalação dos órgãos logísticos do 



 

11 

 

escalão considerado e onde o escalão superior faz chegar seu apoio, 
formando um sistema regular, flexível e digno de confiança; 

 (4) manutenção, nas bases de combate, dos menores níveis de 
suprimento, compatíveis com a operação planejada; 

 (5) planejamento centralizado e execução descentralizada e flexível, 
decorrente da deficiência dos meios de transporte e das grandes distancias. 
(BRASIL 1984).  

Dessa feita, o apoio logístico mais cerrado possível, na forma do 

Destacamento Logístico, desdobrado sobre embarcações logísticas especializadas, 

proporciona prontidão logística, aumenta a efetividade do apoio, e, 

consequentemente, o pleno desempenho do poder de combate da força operativa 

no ambiente de selva da Amazônia Ocidental. 

 

3.1 CAPACIDADES DO BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA   

O Batalhão Logístico de Selva (B Log Sl) tem capacidade de assegurar o 

apoio logístico em todas as classes de suprimento, exceto classe VIII, nas 

instalações logísticas dos elementos valor unidade ou subunidade empregada 

isoladamente, cabendo a esses escalões a distribuição dos materiais aos seus 

elementos subordinados dispostos no terreno. (BRASIL 1984) 

Está apto a estocar, transportar e distribuir, inclusive por via fluvial, todas as 

classes de suprimento, no quantitativo suficiente para cinco dias de operações de 

uma Brigada de Infantaria de Selva. (BRASIL 1984) 

É capaz de prestar apoio de manutenção de 3º escalão em 80% das 

necessidades, exceto material de comunicações e eletrônica da Cia Com, e de 

material de engenharia da Cia E Cmb, e de 2º escalão ao material de saúde. E 

ainda complementar a evacuação de material salvado, inclusive por via fluvial. 

Podendo ainda destacar três seções leves de manutenção em apoio direto a 

elementos em primeiro escalão. (BRASIL 1984) 

Possui a capacidade de receber uma Companhia de Saúde Avançada para 

prestar atendimento de urgência, medico e odontológico. Bem como realizar a 

evacuação de feridos, inclusive por via fluvial, da frente de combate até o Posto de 

Atendimento Avançado (PAA). (BRASIL 1984) 

Tem ainda a capacidade de desdobrar dois Destacamentos Logísticos com 

restrições de meios e efetivo e por período determinado. E receber e enquadrar 
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reforços de outras organizações de apoio logístico a fim de aumentar a sua 

capacidade de apoio. (BRASIL 1984) 

 

 

 

3.2 MEIOS FLUVIAIS LOGÍSTICOS DO CMA 

 Os meios logísticos fluviais são largamente empregados pelo Comando 

Militar da Amazônia (CMA), tanto para transportes administrativos quanto em 

manobras e adestramentos militares. Nesse contexto Centro de Embarcações do 

Comando Militar da Amazônia - CECMA é uma organização militar especializada 

em transporte fluvial, subordinada à 12º RM, que opera na área do CMA. 

 Dentre o material de emprego militar existente nas organizações militares 

logísticas do CMA as embarcações mais comuns são: 

 

3.2.1 Embarcação Empurrador 

São embarcações motorizadas e projetadas para efetuar operações de 

reboque e empurra.   

 

3.2.2 Embarcação Balsa  

São embarcações de carga geralmente não tripuladas, com relação entre a 

boca e o calado superior a 6 (seis) metros e entre a boca e o pontal superior a 3,0 

(três) metros e sem sistema de propulsão própria, possuem grande capacidade de 

carga, porem sua velocidade de cruzeiro dificilmente passa dos 10 km/h quando 

carregada, podem assumir diversas formas de emprego, como por exemplo: 

-Transporte de classe I, preferencialmente em balsas cobertas ou em 

contêiner e sobre o deck. 

-Transporte de classe III, através de tanques internos ou plotters sobre o 

deck. 

-Transporte de viaturas sobre o deck. 
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3.2.3 ETC - Embarcação de Transporte de Carga (Ferryboat) 

São embarcações motorizadas destinadas ao transporte de qualquer tipo de 

carga, possuem baixo calado, podendo inclusive possuir capacidade de transporte 

de cargas e passageiros concomitantemente. Esse tipo de embarcação e muito 

flexível permitindo cumprir as mais variadas missões logísticas. Sua velocidade de 

cruzeiro varia entre 15 a 25 km/h dependendo do sistema de propulsão e da 

tonelagem de carga transportada. 

3.2.4 E Sau - Embarcação de Saúde (Ambulancha) 

São embarcações motorizadas dotadas de equipamentos e acessórios de 

saúde que permitam o atendimento e a evacuação médica. 

3.2.5 ETP - Embarcação de Transporte de Pessoal 

São embarcações motorizadas destinadas exclusivamente para transporte 

de pessoal e seu equipamento individual. 

 

3.2.6 E Mnt - Embarcação de Manutenção 

São embarcações motorizadas dotadas de ferramental de manutenção. 

 

3.2.7 E Reg - Embarcação do tipo Regional 

São aquelas semelhantes às embarcações existentes no âmbito civil, nas 

regiões onde prestam serviço. 

 

3.3 PRINCIPAIS DEMANDAS LOGÍSTICAS DAS OPERAÇÕES NA SELVA 

 Devido ao clima equatorial da selva amazônica, extremamente quente e 

úmido, as características descentralizadas e intensas dos combates e a larga 

utilização de meios fluviais, as demandas logísticas das operações em ambiente de 

selva diferem-se consideravelmente às apresentadas em outros ambientes 

operacionais. 

 

3.3.1 Grupo Funcional Suprimento 

Entre as classes de suprimento, destacam-se as seguintes: 
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a) Classe I - Elevado consumo de ração R-2 devido a inconveniência de 

desdobrar cozinha de campanha pelas pequenas frações empregadas. 

b) Classe II - Necessidade de utilização de uniformes adaptados tais como 

gandoleta, e aumento da necessidade de ressuprimento devido ao alto 

desgaste do equipamento individual e fardamento. 

c) Classe III – Devido ao grande emprego de embarcações e das grandes 

distancias há um consumo expressivo de combustíveis e lubrificantes, 

ressaltando ainda o consumo de querosene de aviação para 

ressuprimento de aeronaves. 

d) Classe V – Grande demanda de munição e armamento de reposição. 

e) Classe VIII – Elevada demanda, além da demanda para atendimentos de 

feridos em combate observa-se importante para a manutenção da 

higidez da tropa para pequenos curativos, escoriações e picadas de 

insetos são rotineiras e devido a humidade apresentam demorada 

cicatrização.  

 

3.3.2 Grupo Funcional Transporte   

Há grande demanda de transporte fluvial e aéreo, devendo ser buscada a 

utilização conjugada para a otimização dos transportes. Devendo ser dada especial 

atenção a segurança dos comboios. 

 

3.3.3 Grupo Funcional Manutenção 

Em que pese a menor demanda de manutenção devido o reduzido emprego 

de viaturas e armamentos de alto calibre, as grandes distancias e o emprego 

isolado de frações de combate geram a necessidade de apoio cerrado de 

manutenção e um estoque de peças de reposição. 

 

3.3.4 Grupo Funcional Saúde   

Devido as agruras do clima e da grande incidência de doenças tropicais, há 

grande demanda de atendimento médico e evacuações de feridos. Devido as 

grandes distancias e o deslocamento via fluvial ser mais lento em comparação ao 

rodoviário, e imprescindível que exista apoio cerrado de saúde.   
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3.4 PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE DESTACAMENTO LOGÍSTICO  

O Destacamento Logístico é uma fração logística de constituição e meios 

variáveis, modular, flexível, e que pode inclusive ser adaptada de acordo com a 

missão a que for designada a cumprir. (BRASIL 2014) 

Considerando as características e necessidades de uma Companhia de 

Fuzileiros de Selva empregada isoladamente no contexto de Operações na Selva, 

com características de operações ribeirinhas, podemos inferir da doutrina que o 

apoio direto realizado por um Destacamento Logístico é ideal para proporcionar a 

continuidade do apoio e consequentemente das operações. 

O Destacamento Logístico para realizar o apoio a uma Companhia de 

Fuzileiros de Selva seria composto por 5 (cinco) módulos, Suprimento, Transporte, 

Manutenção, Saúde e Recursos Humanos, desdobrados em duas Embarcações de 

Transporte de Carga (Ferryboat) e duas Embarcações de Saúde (Ambulancha). 

Compostos da seguinte forma: 

a) Módulo Transporte 

Composto por duas Embarcações de Transporte de Carga tipo Ferryboat 

com suas respectivas tripulações, nas quais serão desdobrados os módulos de 

suprimento, manutenção e recursos humanos. O transporte de pessoal da tropa 

apoiada será realizado pelas embarcações base de pelotão de dotação do 

Batalhão de Infantaria de Selva.  

b) Módulo Suprimento 

Desdobrado sobre uma Embarcação de Transporte de Carga tipo Ferryboat, 

e composto por uma turma de suprimento apoiando nas classes I, II, III, V e VIII.  

Utilizando contêineres climatizados sobre o deck para acondicionar o suprimento, e 

os tanques e porão da embarcação para o suprimento classe III. 

c) Módulo Manutenção  

Desdobrado em contêiner oficina sobre o deck de uma Embarcação de 

Transporte de Carga tipo Ferryboat, composto por uma seção leve de manutenção 

do B Log Sl com peças e ferramental para manutenção embarcações e do 

armamento de dotação de uma Companhia de Fuzileiros de Selva. 

d) Módulo Saúde 

Composto por duas Embarcações de Saúde (Ambulancha), suas respectivas 

tripulações e equipes de saúde.  
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e) Recursos Humanos  

Composta por uma turma de banho e lavanderia, uma turma de recreação e 

uma turma de sepultamento.  

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Operações militares desencadeadas no ambiente amazônico, se mostram 

um grande desafio logístico face as grandes distâncias na frente de batalha, 

baixíssima densidade demográfica e vias de acesso em sua grande maioria 

composta por cursos d'água. Nesse mister, o trabalho buscou propor como 

empregar um Destacamento Logístico sobre embarcações em apoio direto a 

elementos em primeiro escalão de forma a otimizar o apoio logístico. 

Após análise das capacidades de um Batalhão Logístico de Selva e das 

peculiaridades impostas pelo ambiente amazônico ao emprego de meios logísticos, 

e à luz da nova Doutrina Militar Terrestre do Exercito Brasileiro, ficou evidenciado 

que o apoio direto, realizado por um Destacamento Logístico desdobrado sobre 

embarcações especializadas, aumenta a prontidão logística, e, consequentemente, 

o desempenho pleno do poder de combate do elemento apoiado, se mostrando 

uma manobra logística viável e eficaz para o apoio às Operações na Selva.  

Pode-se dizer que o objetivo geral foi atingido, pois a proposta de 

constituição de meios e atividades de apoio apontam uma solução exequível para o 

Destacamento Logístico realizar o apoio logístico em operações, com o pessoal e 

meios atualmente existentes no Comando Militar da Amazônia, e eficiência 

ratificada por experimentações doutrinarias, conforme relatos dos oficiais 

entrevistados. Entretanto cabe um aprofundamento nos estudos acerca da 

distância máxima de apoio bem como técnicas, táticas e procedimentos a serem 

desenvolvidos pelo destacamento logístico em operações. 

Portanto o artigo conclui que no contexto de operações em ambiente 

amazônico, em que a descentralização dos elementos de manobra, a alta 

intensidade dos combates e as grandes distâncias requerem apoio mais cerrado 

possível, coordenação e integração entre todos os níveis da logística, encontrando 
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no emprego de Destacamento Logístico, de constituição modular e flexível, uma 

solução exitosa para o suporte logístico ajustado e eficaz.  
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APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O CAPITÃO DO 

EXÉRCITO HELDER PEDROSA TORRES DE MELO  

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

CURSO DE INTENDÊNCIA 

 

ENTREVISTA 

 

O presente instrumento é parte integrante do trabalho de conclusão de curso de 

aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Int Erick Nascimento de Souza, cujo tema é 

Destacamento logístico desdobrado sobre embarcações especializadas: 

proposta de constituição e atividades para emprego em ambiente de selva. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, subsidiar um 

direcionamento mais preciso a respeito dos aspectos práticos do emprego do 

destacamento logístico em apoio direto a frações dos elementos de manobra 

operando em ambiente amazônico, visando subsidiar a conclusão para o trabalho 

em tela. 

Considerando que o senhor teve a oportunidade de participar da execução 

de operações de defesa interna com apoio logístico utilizando embarcações 

especializadas no ambiente amazônico, o selecionamos, dentro de um amplo 

universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza 

de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
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pesquisa, colaborando nos estudos referentes a possíveis soluções logísticas 

semelhantes a serem adotadas nas diversas Unidades do Exército Brasileiro. Além 

disto, será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 

desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Erick Nascimento de Souza (Capitão de Intendência – AMAN 2008) 

Celular: (21) 98276-7001 

E-mail: erick.n.souza@gmail.com 

  

QUESTIONAMENTOS 

 

1. Cap Torres de Melo, qual a sua experiência em operações na região 

amazônica? 

Nos anos de 2009 a 2011 servi no 17° BIS em Tefé-AM, onde desempenhei a 

função de comandante do Pelotão de fuzileiros, e em 2011, na Operação Curare, 

na fronteira do Brasil com a Colômbia, meu pelotão ficou responsável por operar 

em um eixo secundário, e devido a distância com o esforço principal fomos 

apoiados por um Destacamento Logístico. 

 

2. Quais as principais vantagens encontradas pela fração proporcionada pelo apoio 

direto do Destacamento Logístico? 

Graças ao apoio direto, o meu pelotão pode ir para a missão com menos encargos 

logísticos, recebemos um apoio efetivo e eficiente. Tínhamos autonomia de operar 

por uma semana sem ressuprimento da BLB, e ainda podemos contar com o apoio 

aéreo da CAvEx pois o Destacamento Logístico transportou o querosene de 

aviação para a pernada de retorno das aeronaves bem como um elemento TASA 

pra proceder com o reabastecimento. Recebemos inclusive ração R1 o que foi 

fundamental para a manutenção do moral da tropa que operou por mais de 30 dias 

consecutivos. 

Acredito que sem o apoio direto a nossa manobra ficaria prejudicada pois não 

teríamos o mesmo alcance operativo. 
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3. O senhor acredita que o apoio direto do Destacamento Logístico proporcionou 

aumento do poder de combate do pelotão? 

Sim, o apoio direto do Destacamento Logístico permitiu que o pelotão avançasse 

mais rápido, pois os ressuprimentos eram realizados todas as noites, o que não 

seria possível caso fôssemos apoiados pela BLB.  

No quinto dia de Re Fron encontramos um garimpo ilegal, o qual o comando deu 

ordem de apreender, graças ao acompanhamento do Destacamento Logístico, que 

possui a capacidade de transporte, prosseguimos na missão sem precisar aguardar 

reforço, conforme ocorreu em outros eixos de progressão da mesma operação. 

 

 

 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O CAPITÃO DO 

EXÉRCITO ELVIS EDUARDO BISPO 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

CURSO DE INTENDÊNCIA 

 

ENTREVISTA 

 

O presente instrumento é parte integrante do trabalho de conclusão de curso de 

aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Int Erick Nascimento de Souza, cujo tema é 

Destacamento logístico desdobrado sobre embarcações especializadas: 

proposta de constituição e atividades para emprego em ambiente de selva. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, subsidiar um 

direcionamento mais preciso a respeito dos aspectos práticos do emprego do 

destacamento logístico em apoio direto a frações dos elementos de manobra 

operando em ambiente amazônico, visando subsidiar a conclusão para o trabalho 

em tela. 

A fim de ter tido a oportunidade de participar ativamente no planejamento e 

execução de operações de apoio logístico utilizando embarcações especializadas 

no ambiente amazônico, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, 

para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 

respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
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pesquisa, colaborando nos estudos referentes a possíveis soluções logísticas 

semelhantes a serem adotadas nas diversas Unidades do Exército Brasileiro. Além 

disto, será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 

desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Erick Nascimento de Souza (Capitão de Intendência – AMAN 2008) 

Celular: (21) 98276-7001 

E-mail: erick.n.souza@gmail.com 

  

QUESTIONAMENTOS 

 

1. Cap Elvis, qual a sua experiência em apoio logístico na região amazônica? 

Nos anos de 2015 e 2016 servi na 16 Ba Log Sl em Tefé-AM, onde 

desempenhei a função de comandante do Pelotão de Transporte Fluvial, 

bem como participei de diversas operações na faixa de fronteira. 

 

2. O senhor foi empregado no apoio logístico em operações comandando um 

destacamento logístico em apoio direto a elementos de manobra? 

Sim, na Operação Amazônia do ano de 2016 tive a oportunidade de comandar 

um destacamento logístico em apoio direto a uma companhia de fuzileiros de 

selva do 17 BIS empregada de forma destacada na faixa de fronteira. 

 

3. Quais módulos logísticos foram desdobrados pelo destacamento? 

Na ocasião o Cmt da 16 Ba Log planejou desdobrar os módulos suprimento, 

manutenção, saúde e transporte. 

Buscando desonerar ao máximo a sub unidade apoiada o destacamento 

logístico forneceu inclusive ração R1, e um medico para acompanhar a tropa 

no patrulhamento.   

 

 

4. Quais os meios foram empregados para compor o destacamento logístico?  
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Na ocasião ficamos restritos aos meios da 16° Ba Log Sl, utilizamos um 

Ferryboat, uma lancha rápida de transporte de pessoal e uma ambulância. 

 

5. O Sr. julga que os meios empregados foram suficientes para o apoio 

logístico ao elemento em primeiro escalão? 

Tendo em vista a natureza da operação, não guerra, os meios foram 

adequados, mas acredito que em uma operação de guerra haveria a 

necessidade de mais ambulâncias e capacidade de transporte de classe III e V. 

 

6. O Sr. Avalia que a manobra logística empregando um Destacamento 

Logístico desdobrado sobre embarcações especializadas foi eficaz e eficiente? 

Sim, acredito que o apoio cerrado para as operações em ambiente de selva é a 

forma ideal, pois proporciona prontidão logística e consequentemente aumenta 

o poder de combate do elemento de manobra que opera isolado. 

 

 

 

Obrigado pela participação. 

 


