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RESUMO 

 
Este artigo apresenta uma análise dos processos de distribuição de suprimento classe III 

(combustível, óleo e lubrificantes) nas operações de reconhecimento de eixo executadas pelos 
Regimentos de Cavalaria Mecanizado ( RC Mec).  

O objetivo deste artigo é o de propor uma avaliação dos processos de distribuição de 
suprimentos utilizados pela Exército Brasileiro (EB) e verificar se existe algum que possa ser mais 
adequado às operações de reconhecimento de eixo no que tange à classe III, buscando manter a 
agilidade e agressividade, características fundamentais deste tipo de operação. A coleta de material 
bibliográfico e documental foi realizada mediante consultas aos manuais de campanha do Exército 
Brasileiro (EB), monografias, artigos, relatórios, manuais, dentre outros, tanto de fontes nacionais 
quanto de nações amigas. Foi utilizado o método da pesquisa bibliográfica face aos manuais em voga 
no EB que tratam sobre o assunto.  

Na conclusão são apresentadas contribuições para melhor adequar o sistema logístico 
utilizado nas operações de reconhecimento de eixo aos processos de distribuição classe III  utilizados 
no EB para este tipo de operação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Reconhecimento, adequação, processos, logística, distribuição. 

 

RESUMEN 

Este artículo presento um análisis de los procedimientos de distibuición de provisión classe III 
( combustible, aceites y lubrificantes) em las operaciones de reconocimiento de eje, ejecutadas por 
los Regimientos de Caballería Mecanizados ( Reg C Mec). 

El objetivo de este artículo es el de proporcionar uma evaluación de los procedimientos de 
distribuición de provisiones utilizados por el Ejército Brasilero y constatar si existe alguno que pruebe 
ser adecuado a las operaciones de reconocimiento de eje em lo que respecte a classe III, buscando 
mantener la agilidad y agresividad características fundamentales de este tipo de operación. La busca 
de material bibliográfico y documental fue ralizado mediante consultas de los manuales de campaña 
Del Ejército Brasilero, monografias, artículos, relatórios, manuales. 

Fue utlizado el método de análisis bibliográfica a los manuales em vigência em el Ejército 
Brasilero que tratan sobre el tema. 

Em la conclusión, son presentadas algunas observaciones hechas em el transcurso del 
análisis los cuales podrán contibuir para mejorar el sistema logístico utilizado em las operaciones de 
reconocimiento de eje em los procedimientos de distribuición classe III utilizados por el Ejército 
Brasilero para este tipo de operación. 
 
PALABRAS-CLAVE:  Reconocimiento, adecuación, procedimientos, logística, distribuición. 

 

______________________________ 
*
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Negras (AMAN) em 2003. Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(EsAO) em 2012. 
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1 INTRODUÇÃO 

Reconhecimento é um tipo de operação militar que busca a obtenção de 

informações sobre o inimigo e o terreno.  As operações de reconhecimento de 

eixo são executadas pelos Regimentos de Cavalaria Mecanizados (RC Mec), 

tendo em vista possuir como uma de suas características a mobilidade, que lhe é 

proporcionada pelas viaturas sobre rodas movidas, principalmente, à  diesel. 

Visam, especificamente, obter informes sobre as condições de trafegabilidade dos 

eixos bem como a provável presença do inimigo ao longo dos mesmos (C2-20, 

2002, p.4-1). 

 Caracterizam-se por serem rápidas e agressivas, com uma velocidade média 

de deslocamento de 15 (quinze quilômetros) Km/h, buscando passar o mais breve 

possível as informações levantadas ao Escalão Superior. Dentre as limitações 

podemos citar a necessidade de um apoio logístico volumoso, principalmente de 

suprimento classe III (combustível, óleos e lubrificantes), devido ao grande 

emprego de viaturas e da quantidade de quilômetros percorridos em operações 

desse escopo, já que atuam em largas frentes e grandes profundidades (C2-20, 

2002, p.4-1 e 4-2). 

Há quatro tipos de reconhecimento: de eixo, de zona, de área e de ponto. O 

exame de situação e a análise dos fatores da decisão permitem identificar qual o 

tipo mais adequado a cada situação. A maioria dos elementos da F Ter tem 

possibilidade de realizar ações de reconhecimento. No entanto, as unidades de 

cavalaria mecanizada são especificamente organizadas, equipadas e instruídas 

para cumprirem tais missões, sendo o RC Mec a tropa que reúne as melhores 

condições para executar esse tipo de operação devido às suas características 

(C2-20, 2002, p.4-4 a 4-8). 

 

 

 

 

1.1 PROBLEMA  

 Da análise do material doutrinário nacional que trata sobre o assunto em 

questão, verifica-se que existem 05 (cinco) processos de distribuição de suprimento 
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que podem ser utilizados pelos RC Mec, a depender do estudo situacional realizado 

pelo S4, Oficial de Logística, a fim de adequar a manobra logística ao tipo de 

operação a ser executada(C2-20, 2002, p.4-6). 

 Diante do exposto na literatura sobre o tema, verificou-se que as operações 

de reconhecimento de eixo são executadas, mormente, pelos RC Mec. Visando 

aprofundar essa abordagem, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: qual o 

processo de distribuição de suprimento classe III é o mais adequado para as 

operações de reconhecimento de eixo desencadeadas pelos RC Mec? (C2-20, 

2002, p.4-3). 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

- Analisar os processos de distribuição de suprimento empregados pelos 

Regimentos de Cavalaria Mecanizados concluindo sobre o mais eficiente e 

adequado à condução de Operações de Reconhecimento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apresentar o Regimento de Cavalaria Mecanizado; 

- Descrever uma operação de reconhecimento de eixo; 

- Descrever os processo de distribuição de suprimento classe III que podem ser 

utilizados pelos RC Mec nas operações de reconhecimento de eixo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

As viaturas sobre rodas concedem aos RC Mec grande capacidade de 

reconhecimento. Basicamente um RC Mec possui em seu quadro de material 

viaturas blindadas de reconhecimento VBR EE-9 CASCAVEL, viaturas blindadas de 

transporte de pessoal VBTP EE-11 URUTU, viaturas táticas leve de reconhecimento 

e viaturas VW Worker 5 Ton. Desse cenário elenca-se como exemplo as viaturas 

VBR EE-9 CASCAVEL e VBTP EE-11 URUTU, que percorrem tão somente 1,97km 

(um vírgula noventa e sete quilômetros) com 01(um) litro de óleo diesel (EB60 - ME- 

11.401,2017, p. 7-18 e 7-19). 
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 Uma das possibilidades que o RC Mec possui é a realização de qualquer tipo 

de reconhecimento, principalmente o de eixo, reconhecendo em largas frentes e 

grandes profundidades, devendo atuar de maneira rápida e agressiva, evitando, 

sempre que possível, a interrupção do movimento e dando ênfase à utilização da 

rede viária (C2-20, 2002, p.1-2 e 1-3). 

Isso posto, para uma operação de reconhecimento de eixo desencadeada 

pelo RC Mec são necessárias em média 30 (trinta) viaturas e 19.892 (dezenove mil 

oitocentos e noventa e dois) litros de diesel. No que tange à suprimento classe III ( 

óleos, combustíveis e lubrificantes), pode-se concluir que as operações de 

reconhecimento de eixo demandam um suporte logístico bastante elevado e um 

processo de distribuição de suprimento ágil e eficaz pode permitir aos Comandantes 

de Esquadrão de Cavalaria Mecanizado que se atenham somente ao Campo de 

Batalha, sobrecarregando-os o mínimo possível com preocupações logísticas, dando 

celeridade às operações.(QDM, 2001, Boletim de Acesso Reservado; C2-20, 2002, 

p.11-3). 

 

 

2 METODOLOGIA 

 O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica, tendo como fonte de 

estudos os manuais de emprego militar do Exército Brasileiro. Diante da análise 

desses manuais buscou-se verificar qual dos processos de distribuição de 

suprimento classe III é o mais vantajoso face às operações de reconhecimento de 

eixo executadas pelos RC Mec. O planejamento desta pesquisa contemplou leitura 

crítica e fichamento das fontes. 

Quanto à finalidade esta pesquisa classifica-se como aplicada, por ter como 

propósito buscar um processo de distribuição de suprimento classe III que possa se 

tornar mais vantajoso aos RC Mec durante as operações de reconhecimento de 

eixo.  

As fontes utilizadas na pesquisa foram manuais de emprego militar do 

Exército Brasileiro. 
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A pesquisa foi realizada através da seleção bibliográfica, fichamento das 

fontes, crítica dos dados, leitura analítica e discussão dos resultados. 

O estudo bibliográfico utilizou fontes de consulta que examinaram os  

seguintes aspectos: 

Fontes de busca – Os dados foram buscados nos manuais de emprego 

militar do Exército Brasileiro, monografias e revistas militares. 

Estratégia de busca de dados – foram utilizados os seguintes vocábulos: 

"Cavalaria Mecanizada, Operação de Reconhecimento, Processos de distribuição de 

suprimento, viaturas em uso na Cavalaria Mecanizada.” 

Critérios de exclusão: 

- Estudos cujo objetivo não seja o emprego da Cavalaria Mecanizada em 

operações de reconhecimento de eixo. 

- Estudos que utlizam alguma tropa de Cavalaria Mecanizada que não seja do 

Exército Brasileiro. 

Critérios de inclusão: 

- Manuais e estudos sobre o emprego da Cavalaria Mecanizada em 

operações de reconhecimento de eixo. 

- Estudos que utilizam alguma tropa de Cavalaria Mecanizada do Exército 

Brasileiro. 

O objetivo final deste trabalho visa analisar qual dos processos de distribuição 

de suprimento é o mais adequado às operações de reconhecimento de eixo 

desencadeadas pelos RC Mec. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

          A seguir, serão ressaltados os principais aspectos do Regimento de 

Cavalaria Mecanizado inserido em uma operação de reconhecimento de eixo, sejam 

estes: a execução de uma operação de reconhecimento de eixo, a logística e os 

processos de distribuição de suprimento classe III na referida operação, visando 

verificar qual desses processos é o mais adequado às operações de reconhecimento 

de eixo. 
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3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

3.1.1 Organização do Regimento de Cavalaria Mecanizado 

Os RC Mec estão assim organizados: 01 (um) Comandante, 01 (um) 

Subcomandante, Estado Maior, 03 (três) Esquadrões de Cavalaria Mecanizados e 

01 (um) Esquadrão de Comando e Apoio (Esqd C Ap). Os Esquadrões de Cavalaria 

Mecanizados (Esqd C Mec), elementos de manobra do Comandante de Regimento, 

possuem: 03 (três) Pelotões de Cavalaria Mecanizados (Pel C Mec), cada um. O 

Esqd C Ap, que presta todo o apoio logístico e de fogo ao Regimento, possui: 01 

(uma) Seção de Comando (Sec Cmdo), 01(um) Pelotão de Comando (Pel Cmdo), 01 

(um) Pelotão de Morteiros Pesados (Pel Mrt P), 01 (um) Pelotão de Comunicações 

(Pel Com), 01 (um) Pelotão de Suprimento (Pel Sup), 01 (um) Pelotão de 

Manutenção (Pel Mnt) e 01 (um)  Pelotão de Saúde (Pel Sau). Integram o Pel C 

Mec, o Grupo de Comando (Gp Cmdo), o Grupo de Exploradores (G Exp), o Grupo 

de Combate (GC), a Peça de Apoio (Pç Ap) e a Seção de Viaturas Blindadas de 

Reconhecimento (Seç VBR) (BRASIL, 2002). 

 

 

 

Os Esqd C Mec são dotados de  06 (seis) viaturas blindadas de reconhecimento EE-

9 CASCAVEL, 06 (seis) viaturas blindadas de transporte de pessoal EE-11 URUTU, 

16 (dezesseis) viaturas táticas leve de reconhecimento Agrale  Marruá AM11. Cabe 
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ressaltar que já estão sendo recebidas pelos RC Mec as novas viaturas da nova 

família de viaturas blindadas sobre rodas, VBTP-MR 6x6 GUARANI. Com relação ao 

consumo, teremos os seguintes dados: VBR EE-9 CASCAVEL: 1,97km/L de óleo 

diesel; VBTP EE-11 URUTU: 1,97km/L de óleo diesel ; viatura tática leve de 

reconhecimento Marruá Agrale AM11: 8km/L de óleo diesel; viatura Agrale Marruá 

AM21: 7km/L de óleo diesel e viatura VW WORKER 5 Ton 15.210: 7,8Km/L de óleo 

diesel (EB60 - ME- 11.401,2017, p. 7-18 e 7-19; PORTARIA Nº 121 – EME- RES, de 

27 de dezembro de 2000 – Quadro de Dotação de Material para o Regimento de 

Cavalaria Mecanizado). 

 Os Regimentos de Cavalaria Mecanizados são dotados de um grande 

número de viaturas sobre rodas, basicamente movidas à Diesel e que possuem um 

elevado consumo de combustível (EB60 - ME- 11.401,2017, p. 7-18 e 7-19; 

PORTARIA Nº 121 – EME- RES, de 27 de dezembro de 2000 – Quadro de Dotação 

de Material para o Regimento de Cavalaria Mecanizado). 

Do exposto, pode-se concluir que os Regimentos de Cavalaria Mecanizados 

são dotados de um grande número de viaturas sobre rodas, basicamente movidas à 

Diesel e que possuem um elevado consumo de combustível, sendo o consumo 

médio de óleo diesel de um RC Mec, levando-se em consideração todas as suas 

viaturas, de 5,34 ( cinco vírgula trinta e quatro) Km/l (EB60 - ME- 11.401,2017, p. 7-

18 e 7-19; PORTARIA Nº 121 – EME- RES, de 27 de dezembro de 2000 – Quadro 

de Dotação de Material para o Regimento de Cavalaria Mecanizado). 

 

3.1.2 As Operações de reconhecimento de eixo 

  Reconhecimento de eixo é um tipo de operação militar que visa a obtenção de 

informações sobre o inimigo e o terreno, sendo empregado quando há premência de 

tempo ou o terreno canaliza o movimento sobre um único itinerário. São realizadas 

em largas frentes ( a capacidade de reconhecer de um RC Mec é de 16Km a 32Km ) 

e grandes profundidades, atuando com agilidade e evitando ao máximo a 

interrupção do movimento, informando sempre ao Escalão Superior tudo que é 

verificado no campo de batalha para que este possa atuar com tempo hábil. São 

operações típicas das tropas mecanizadas da cavalaria brasileira (C2-20,2002, p. 4-

2 e 4-3).  
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O manual C2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizado, 2002, relata, para as 

operações de reconhecimento, que: 

 

Na execução de um reconhecimento de eixo consome-se menos 
tempo que nos outros tipos. A velocidade média de trabalho utilizada como 
parâmetro para fins de planejamento da operação é de 15 km/h. Este tipo 
de reconhecimento é empregado quando: 
(a) há premência de tempo; 
(b) deseja-se informes mais gerais sobre o inimigo e o terreno; 
(c) a localização do inimigo é conhecida; 
(d) o terreno canaliza o movimento sobre um único itinerário 

                                                              ( BRASIL, 2002) 

 

Reconhecimento de eixo é um tipo de operação que visa buscar informes do 

terreno e do inimigo em prol do Escalão Superior. É desenvolvido à uma velocidade 

de 15km/h (quinze quilômetros por hora), em largas frentes e grandes 

profundidades, evitando ao máximo a interrupção do seu movimento (C2-20,2002, p. 

4-2 e 4-3). 

 

.3.1.3 Fundamentos das operações de reconhecimento de eixo 

            Segundo o Manual de Campanha EB70-MC-10.223 Operações (2017), o 
reconhecimento é a ação conduzida com o propósito de obter informes sobre o 
inimigo e a área de operações. Normalmente, é executado de acordo com os 
seguintes fundamentos: 
 

 a) orientar-se segundo os objetivos de informação 

 b) transmitir com rapidez e precisão todos os dados e informações    

obtidas; 

 c) evitar o engajamento decisivo; 

 d) manter o contato com o oponente; e 

 e) esclarecer a situação. 

                                                                                 ( BRASIL, 2002)                 

 

 O RC Mec é a tropa mais apta a realizar esse tipo de operação tendo em 

vista possuir como uma de suas principais características a mobilidade, que lhe é 

conferida pelas viaturas sobre rodas (C2-20,2002, p. 4-1). 
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3.1.4 Limitações do Regimento de Cavalaria Mecanizado 

De acordo com o Manual de Campanha Regimento de Cavalaria Mecanizada, 

2002, as principais limitações do R C Mec são: 

f) necessidade de volumoso apoio logístico, particularmente dos 
suprimentos de classe III, V e IX; 

 ( BRASIL, 2002) 
 

 
Devido às peculiaridades de suas viaturas, relativamente consumo de 

combustível e quantidade de viaturas, conclui-se que são operações que  

demandam um volumoso apoio logístico, ainda mais no que tange ao suprimento 

classe III ( combustível, óleos e lubrificantes) (C2-20,2002, p. 1-3). 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que os RC Mec utilizam grande 

quantidade de viaturas nas operações de reconhecimento de eixo bem como intenso 

apoio logístico, principalmente no atinente à classe III, necessitando de uma logística 

na medida certa para que possa suprir toda essa demanda sem prejudicar as 

características deste tipo de operação. 

 

 

3.1.5 Pacotes Logísticos 
 
 Segundo o manual C 2-20, Regimento de Cavalaria Mecanizado, o sistema 

mais eficiente para apoio aos elementos de 1º escalão é o executado através da 

entrega de PACOTES LOGÍSTICOS (Pac Log) às SU. Os Pac Log são o conjunto de 

suprimentos necessários para uma Subunidade, utilizando-se das viaturas do Esqd 

C Ap para transportá-los até os Esqd C Mec. Os Pac Log são organizados na Área 

de Trens de Estacionamento (ATE) pelo Comandante do Pelotão de Suprimento. 

 

 Normalmente, os Pac Log são deslocados da ATE para a Área de Trens de 

Combate (ATC), ou diretamente para o PIL a cargo do Sargento Furriel. Os Rgt 

devem estabelecer uma composição básica para seus Pac Log de acordo com o tipo 

de operação, devendo, essencialmente, para distribuição de suprimentos classe III, 

01 (uma) Viatura de Suprimento Classe III ( Cisterna de Combustível) que 

transportará o combustível necessário à SU ( C2-20, 2002, p.11.8). 
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 Os Trens da Subunidade (TSU) são constituídos pela Seção de Comando ( 

comandada pelo Subtenente do Esquadrão), apoio à saúde, elementos do Pelotão 

de Manutenção e da Turma de Aprovisionamento. Deslocam-se junto aos 

Esquadrões de Cavalaria Mecanizados, normalmente à retaguarda da SU, ficando 

em condições de prestar o apoio imediato às operações da SU caso se faça 

necessário. 

 
 

3.1.6 Processos de distribuição de suprimentos 

Conforme o C 2-20, 2002, o Regimento de Cavalaria Mecanizado, existem 05 

(cinco) processos de distribuição de suprimentos, sendo eles: apoio nos pontos 

intermediários logísticos, apoio nos trens de combate, suprimento pré-posicionado, 

reserva móvel de suprimento e suprimento aéreo, porém, compatível com as 

operações de reconhecimento de eixo, apenas 03 (três) condizem com toda as suas 

peculiaridades: 

(1) Apoio nos Pontos Intermediários Logísticos (PIL): são pontos de 

encontro entre os elementos apoiado e apoiador, previamente selecionados, 

onde se realizam atividades logísticas de suprimento, recompletamento, 

evacuação de material e mortos, recolhimentos e trocas diversas, visando 

assegurar a continuidade do apoio em determinada operação. 

(2) Apoio nos Trens de Combate: a ATC possui uma limitada quantidade de 

suprimento de Classe III e V para situações de emergência (reserva tática 

do regimento). O S4 poderá determinar que elementos da ATC realizem a 

entrega deste suprimento na ATSU (distribuição na SU) ou, que elementos 

das SU recebam o suprimento diretamente na ATC (distribuição na 

instalação de suprimento).Caso seja efetuado o suprimento dos trens de 

combate os Pac Log deverão ser deslocados da ATE para a ATC 

diariamente para que as SU possam ser ressupridas. 

(3) Reserva Móvel de Suprimento: este processo especial de suprimento 

poderá ser utilizado nas operações ofensivas de grande mobilidade, quando 

o eixo de suprimento e evacuação do regimento tende a ficar 

demasiadamente estendido. Viaturas de suprimento, normalmente as do 

Pac Log padronizado, são entregues em reforço, colocando todo o 

suprimento necessário a determinada operação ou fase da operação, junto 

à SU. 
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 Face ao exposto podemos concluir que as operações de reconhecimento de 

eixo são executadas em largas frentes e grandes profundidades; os RC Mec 

utilizam-se do amplo emprego de viaturas sobre rodas movidas principalmente à 

diesel, demandando um apoio logístico volumoso, particularmente relativo à classe 

III; são operações que tem como características principais atuação rápida e 

agressiva, evitando, tanto quanto possível, a interrupção do movimento priorizando a 

utilização da rede viária mais adequada; dentre os processos de distribuição classe 

III, apenas os 03 (três) supracitados enquadram-se face as operações de 

reconhecimento de eixo desencadeadas pelos RC Mec. 

 

 

4  CONCLUSÃO 

Em síntese, o RC Mec , em Operações de Reconhecimento, demanda grande 

e contínua necessidade de suprimento, tanto pelas características das Operações 

quanto pelas peculiaridades das tropas mecanizadas. Dessa forma,o processo de 

distribuição classe III deve prover um contínuo apoio logístico e dar o máximo de 

flexibilidade aos RC Mec. 

Conclui-se, portanto, que nas operações de reconhecimento de eixo 

desencadeadas pelos RC Mec, o processo de distribuição de suprimento classe III 

mais adequado é a Reserva Móvel, que utiliza viaturas de suprimento na forma de 

pacote logístico padronizado, ou seja, a cisterna de combustível juntamente com os 

óleos e lubrificantes são deslocados, em reforço, ao final da SU que encontra-se 

reconhecendo o eixo, estando em condições de resupri-la à qualquer momento da 

operação, fazendo com que seja mantida uma das principais características desse 

tipo de operação: a atuação rápida e agressiva, evitando, tanto quanto possível, a 

interrupção do movimento. 

Por fim, conclui-se que dentre os diversos processos de distribuição de 

suprimento estipulados pela doutrina nacional, a Reserva Móvel é o processo que se 

mostra mais eficiente e adequado ao RC Mec na condução de Operações de 

Reconhecimento de Eixo. 

O processo da Reserva Móvel possibilita maior dinamismo, flexibilidade e 

continuidade das ações, necessários ao cumprimento dessa missão típixa das 

tropas de Cavalaria Mecanizada, particularmente o Reconhecimento de Eixo. 
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