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APOIO LOGÍSTICO NO GAC:  UMA ANÁLISE DO ATUAL APOIO LOGÍSTICO
REFERENTE  ÀS  CLASSES  I,  III  E  V  SOB  A  ÓTICA  DA  NOVA  DOUTRINA
MILITAR DE LOGÍSTICA

Leandro de Sousa Gonçalves

Resumo:  Os conflitos armados internacionais tendem a se tornar cada vez mais
complexos, exigindo mais precisão e rapidez não só da vertente operacional dos
exércitos,  mas também da vertente  logística destes.  Seguindo essa tendência,  o
Exército  Brasileiro  vem  modificando  sua  matriz  doutrinária,  tanto  na  parte
operacional  quanto  na  parte  logística.  Porém,  a  Artilharia  brasileira  ainda  está
baseada na antiga doutrina logística. Este trabalho visou a analisar se essa matriz
do apoio logístico da Artilharia das classes I, III e V está alinhada com os novos
ditames  logísticos  do  Exército  Brasileiro.  E  o  que  se  pode  concluir  é  que  os
procedimentos para o ressuprimento classe I estão nivelados com a nova doutrina
de  Ap  Log.  Os  ditames  para  o  ressuprimento  classe  III  precisam de  pequenas
mudanças e os da classe V carecem de grandes atualizações.

PALAVRAS-CHAVE: Artilharia, apoio logístico, doutrina.
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LOGISTIC  SUPPORT IN  THE  GAC:  AN  ANALYSIS  OF  CURRENT  LOGISTIC
SUPPORT  FOR  CLASS  I,  III  AND  V  UNDER  THE  OPTICS  OF  THE  NEW
MILITARY LOGISTICAL DOCTRINE

Leandro de Sousa Gonçalves

Abstract:  International  armed  conflicts  tend  to  become  increasingly  complex,
demanding  more  precision  and  speed  not  only  from the  operational  side  of  the
armies, but also from the logistical side of them. Following this trend, the Brazilian
Army has been modifying its doctrinal matrix, both in the operational part and in the
logistics part. However, the Brazilian Artillery is still based on the old logistic doctrine.
This work aimed to analyze if this matrix of the logistical support of Artillery of classes
I, III and V is in line with the new logistical dictates of the Brazilian Army. And what
can be concluded is that the procedures for class I resupply are flush with the new
doctrine of logistical support. The dictates for class III resupply need small changes
and those of class V need major updates.

KEY WORDS: Artillery, logistic support, doctrine.
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1 INTRODUÇÃO

Napoleão Bonaparte, grande estrategista e comandante militar, disse que “o

Exército marcha sobre seu estômago”.  Essa fala demonstra a importância que a

Logística tem no campo de batalha, não só para os estômagos dos combatentes,

mas para os “estômagos” dos armamentos, das viaturas, etc.

O termo Logística possui três possíveis origens:

O primeiro vem da Grécia antiga, onde “logistikos” significava habilidade em
calcular. Mais tarde, “logista” era o termo em latim, empregado nos impérios
romano e bizantino com o significado de administrador. Mais recentemente,
a expressão francesa “mar chal des logis”, estabelecida a partir do reinado
de Luís XIV, designava a autoridade responsável por prover as facilidades
de alojamento, fardamento e alimentação nas tropas, nos acampamentos e
marchas (BRASIL, 2003, p. 1-2).

Ainda segundo esse manual,  nos tempos mais modernos,  os conflitos que

mostraram a importância  da logística  ao mundo foram a 2ª  Guerra  Mundial  e  a

Guerra do Golfo. O primeiro conflito, pela envergadura mundial de suas batalhas; o

segundo,  pelo  local  onde este ocorreu,  que exigiu  da logística  um planejamento

meticuloso e uma execução eficiente (BRASIL, 2003).

A logística militar, no Brasil, foi amadora até a Proclamação da República.

Em 1896,  foi  criada  a  Intendência  Geral  da  Guerra,  em substituição  ao
Quartel-Mestre General, com encargos de direção, gestão e execução, nas
áreas financeira e de provimento. Nessa época, o apoio à F Ter, no território
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nacional,  foi  dividido  pelas  Regiões  Militares  (RM),  que  passaram  a
gerenciar a logística para as unidades militares da sua circunscrição.
Em  1919,  chega  ao  Brasil  a  Missão  Militar  Francesa  que,  entre  outras
realizações, teve participação efetiva no desenvolvimento da logística militar
terrestre.  Os oficiais  franceses,  em razão da experiência  adquirida na 1ª
GM,  estavam  categorizados  a  exportar  sua  doutrina  militar,  na  qual  se
destacava a importância do suprimento, do abastecimento e do apoio de
toda ordem.
Em  1920,  foi  criado  o  Serviço  de  Intendência  que  tinha  por  missão
organizar,  dirigir  e  executar  os  serviços  de  subsistência,  fardamento,
equipamento,  acampamento,  combustível,  iluminação  e  alojamento  dos
efetivos.
Quando  o  BRASIL  declarou  guerra  às  nações  do  Eixo  em  1942,  o
aprestamento  da  Força  Expedicionária  Brasileira,  ainda  em  território
brasileiro,  durou  cerca  de  um  ano  e  meio  e  resultou  em  mudanças
significativas para a Logística e para a Mobilização Nacional.  A partir  de
então,  adotou-se  uma  estrutura  logística  semelhante  à  dos  norte-
americanos (BRASIL, 2003, p. 1-3).

O Exército Brasileiro (EB), procurando modernizar-se, vem, nos últimos anos,

atualizando sua base doutrinária, inclusive no que concerne à sua doutrina logística.

Em 2014, o Estado-Maior do Exército publicou a 3ª Edição do manual EB20-MC-

10.204, que modificou toda a doutrina logística da Força Terrestre. Com isso, todos

os manuais que se baseavam no C100-10 – LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE,

manual do EB que versava sobre todas as formas de apoio logístico (Ap Log) no

âmbito da Força Terrestre, tornaram-se desatualizados, incluindo o C6-20 - GRUPO

DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.

Essa  desatualização  do  manual  C6-20  pode  afetar  sobremaneira  o

reabastecimento dos insumos das classes I, III e V em um Grupo de Artilharia de

Campanha (GAC), classes de extrema importância para a operacionalidade de um

GAC no combate.

1.1 PROBLEMA

A doutrina de Ap Log no GAC, especificamente no que tange às classes I, III

e  V,  prevista  no  capítulo  9  do  manual  C6-20  –  GRUPO  DE  ARTILHARIA  DE

CAMPANHA, está em consonância com a nova doutrina militar de logística do EB?

1.2 OBJETIVO

1.2.1 Geral
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O objetivo geral do presente estudo foi analisar se a doutrina atual de Ap Log

no GAC, especificamente no que tange às classes I, III e V, está em acordo com a

nova doutrina de logística do EB.

1.2.2 Específicos

No intuito de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado nesta pesquisa:

a. Descrever, em uma visão geral, o Ap Log no EB na doutrina em vigor até o

início desta década.

b. Descrever como é o Ap Log no GAC nos dias atuais, especificamente no

que tange às classes I, III e V, ainda baseado na doutrina anterior.

c. Descrever, em uma visão geral, o Ap Log no EB de acordo com a nova

doutrina em vigor.

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no sentido de atingir os

objetivos propostos:

a.  A doutrina atual  de Ap Log no GAC, especificamente no que tange às

classes I, III e V, está em acordo com a nova doutrina de logística do EB?

b. Caso não esteja, o que poderia mudar?

1.4 JUSTIFICATIVA

A presente pesquisa justifica-se pela  necessidade  que a Artilharia  tem de

acompanhar a evolução doutrinária do EB.

 Um GAC não é de serventia a uma operação terrestre sem munição. A sua

principal  função  é  apoiar  pelo  fogo  a  manobra  das  armas-base.  Porém,  sem

munição, combustível e comida para a tropa, essa missão não será cumprida.
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Estando a doutrina de Ap Log do EB sendo aperfeiçoada, cabe à Artilharia

acompanhar essa evolução. O C6-20 é um manual de extrema importância para a

Artilharia: o que estiver previsto nele é seguido por todos os GAC existentes no

Brasil. Portanto, é preponderante que o que lá estiver descrito esteja alinhado com

as novas matrizes doutrinárias vigentes no EB.

2.  METODOLOGIA

O presente capítulo tem por finalidade apresentar  o método para atingir  o

objetivo do estudo proposto e, assim, solucionar o problema da pesquisa. Ao expor

os procedimentos para realizá-la, com o intuito de obter as informações de interesse

e, a partir daí, analisá-las face à Revisão da Literatura, será explanada a definição

de instrumentos e procedimentos para análise dos dados. Para melhor apresentar

as  referidas  ideias,  esta  seção  foi  dividida  em  Objeto  Formal  de  Estudo  e

Delineamento de Pesquisa.

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO

Para  confecção  do  presente  trabalho,  será  desenvolvida  uma  pesquisa

visando expor como está a doutrina de Ap Log no GAC, baseada na doutrina militar

de logística ultrapassada, confrontando-a com a nova doutrina de Ap Log do EB.
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2.2 DELINEAMENTO DE PESQUISA

Será  desenvolvida  uma  pesquisa  aplicada  e  qualitativa,  na  qual  será

apresentada a doutrina militar de logística empregada pelo EB até 2013 e como é

executado  atualmente  o  Ap  Log  nos  GAC.  Após  esses  dois  estudos,  será

desenvolvida uma pesquisa para expor como está a nova doutrina militar de logística

do EB.

O objetivo geral da pesquisa é descritivo e o método realizado é o indutivo,

por tratar de um assunto já conhecido e para proporcionar uma nova visão sobre

essa realidade. O Quadro 1 resume as principais modalidades empregadas nesse

trabalho:

QUADRO 1 – DELINEAMENTO DA PESQUISA

Pesquisa Classificação Modalidade
Método Natureza Aplicada

Tipo

Abordagem Qualitativa
Objetivo Geral Descritiva

Procedimentos técnicos
Documental
Bibliográfica

Técnica Obtenção de dados
Coleta documental

Análise de conteúdo

Fonte: O autor

2.2.1 Procedimentos para a revisão da literatura

A pesquisa bibliográfica terá  por método a leitura exploratória e seletiva do

material de pesquisa. A seleção das fontes será baseada em manuais do EB e do

Ministério da Defesa, a fim de contribuir para o processo de análise e síntese dos

resultados de vários estudos e agregar informações atualizadas à doutrina existente.

Para a definição de termos, redação do referencial teórico e estruturação de

um modelo teórico de análise do problema, a fim de atender aos objetivos propostos,

a Revisão de Literatura apresenta-se da seguinte forma: 

a) fontes de busca 

- manuais voltados à doutrina militar de logística geral e na Artilharia.

2.2.2 Procedimento metodológico 
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No presente trabalho será estudado como está a atual doutrina de Ap Log na

Artilharia. Tal fundamento será interpretado à luz das antigas práticas do Ap Log do

EB, vigente à época. Após isso, será estudado como está o novo padrão de Ap Log

no EB.

Para a descrição e explicação do objeto desse estudo, serão empregadas a

pesquisa documental e bibliográfica.

A  fim  de  solucionar  o  problema  proposto,  será  realizada  uma  análise

comparativa entre as doutrinas de logística antiga e nova do Exército, confrontando-

as com a doutrina logística da Artilharia.

2.2.3 Análise dos dados

Os dados obtidos para o trabalho serão baseados na Revisão de Literatura.

De posse do material  coletado,  será realizada uma verificação crítica para evitar

falhas ou informações confusas, distorcidas e incompletas.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 DOUTRINA MILITAR DE LOGÍSTICA VIGENTE NO EXÉRCITO BRASILEIRO

ATÉ 2013

3.1.1 Conceitos básicos

Para melhor entender os processos da logística no âmbito da Força Terrestre,

é mister conhecer alguns conceitos básicos sobre logística. 

Segundo Brasil (2003), Logística Militar são todas as ações que visam prever

e prover recursos humanos, materiais e animais, e serviços necessários para a que

as tarefas das Forças Armadas sejam cumpridas.
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Ainda de acordo com Brasil (2003), Logística Militar Terrestre engloba todas

as ações que visam prever e prover os meios necessários para que o Exército possa

funcionar  como organização  e  para  que a  Força  Terrestre  possa  executar  suas

operações.

Função Logística é a reunião de atividades logísticas semelhantes que são

aglutinadas  para  melhor  organização.  São  7  (sete)  as  funções  logísticas:

Suprimento,  Transporte,  Recursos  Humanos,  Manutenção,  Saúde,  Engenharia  e

Salvamento  (BRASIL,  2003).  Para  fins  deste  estudo,  será  estudada  somente  a

função logística Suprimento.

3.1.2 Estruturas do apoio logístico 

Para melhor  entendimento das estruturas do apoio logístico,  cabe explicar

algumas ideias que são utilizadas nos conceitos de logística:

Segundo Brasil (2003), Teatro de Guerra (TG) é qualquer local que possa ser

utilizado para realizar operações militares. Esse local pode ser terrestre, marítimo ou

aéreo.

Teatro de Operações (TO), de acordo com Brasil (2003), é uma parte do TG

onde se realizará uma operação militar, incluindo neste o Ap Log necessário à sua

execução. Ele pode ser terrestre ou marítimo.

Zona do Interior (ZI) e Zona de Defesa (ZD) também são definidas por Brasil

(2003). A ZI é a parte do território brasileiro onde não há combate. A ZD é uma

subdivisão da ZI. A ZI pode ser composta por uma ou mais ZD.

Para  explicar  de forma didática  o  que vem a  ser  o  Teatro  de Operações

Terrestre (TOT),  Brasil  (2003) o divide, no sentido da profundidade, em Zona de

Combate (ZC) e Zona de Administração (ZA).

ZC é a parte do TOT onde realmente acontece o combate. Ela se estende da

linha imaginária que tangencia a retaguarda das forças empregadas em 1º escalão

até  onde  as  armas  das  tropas  amigas  conseguem alcançar  dentro  do  território

inimigo, compreendendo a porção terrestre, marítima e aérea do terreno. A ZC pode

ser subdividida em Zonas de Ação. Já a ZA estende-se do limite posterior da ZC até

o limite anterior da ZI. Nela estão desdobradas os órgãos responsáveis por prestar o

Ap Log às operações, além de órgãos de comando e controle (BRASIL, 2003). A

Figura 1 a seguir ilustra os conceitos mencionados.
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Figura 1 – Divisão do TOT em ZC e ZA

Fonte: BRASIL, 2003, p. 4-3

3.1.2.1 Logística estratégica

No âmbito da logística estratégica, Brasil (2003) ensina que os órgãos de Ap

Log que a compõem são Comando Logístico da Zona de Defesa, Base de Apoio

Logístico e Região Militar de Zona de Interior (RM/ZI).

De acordo com Brasil (2003), Comando Logístico da Zona de Defesa é um

órgão  que  tem responsabilidades  que  extrapolam a  Força  Terrestre,  sendo  um

comando combinado com outras forças singulares.

Base de Apoio  Logístico (Ba Ap Log),  segundo Brasil  (2003),  é um órgão

logístico que já pode estar ativado desde o tempo de paz ou não, estando localizado

na Zona do Interior, sendo responsável por prestar Ap Log à Força Terrestre.

Brasil (2003) ainda relata que Região Militar de Zona de Interior é um grande

comando logístico, que está enquadrado na estrutura organizacional do Comando

Militar de Área em que estiver situado, tendo por missão, dentre outras, planejar e

executar o Ap Log. As RM/ZI nada mais são do que as Regiões Militares existentes
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em tempo de paz atualmente. Segundo Brasil  (2017),  há atualmente 12 Regiões

Militares ativadas desde o tempo de paz.

3.1.2.2 Logística operacional

De acordo com Brasil (2003), a logística operacional desenvolve-se no TOT.

Suas estruturas são Comando Logístico da Força Terrestre do Teatro de Operações

Terrestre (CLFTTOT), Região Militar do Teatro de Operações Terrestre (RM/TOT),

Base  Logística,  Comando  Logístico  do  Exército  de  Campanha  e  Grupamento

Logístico.

Segundo Brasil  (2003),  o  CLFTTOT é um órgão  logístico  subordinado  ao

comandante da Força Terrestre do Teatro de Operações Terrestre (FTTOT),  que

tem por missões, dentre outras, planejar, coordenar e controlar o Ap Log executado

pelas Regiões Militares às tropas desdobradas no terreno.

De  acordo  com  Brasil  (2003),  a  RM/TOT  é  uma  evolução  da  RM/ZI.  A

RM/TOT  executa  as  mesmas  funções  da  RM/ZI,  porém,  dentro  do  Teatro  de

Operações Terrestre.

Base Logística, ensina Brasil (2003), é um grande órgão logístico, que reúne

várias OM Log sob seu comando, de forma a prestar Ap Log às tropas presentes na

RM da qual faz parte.

Seguindo neste prumo, Brasil  (2003) detalha que o Comando Logístico do

Exército de Campanha é um órgão logístico responsável pela coordenação do Ap

Log às tropas do Exército de Campanha desdobradas no terreno. 

Ainda  segundo  Brasil  (2014),  os  Grupamentos  Logísticos  são  órgãos

logísticos que têm sob seu comando outras OM Log, para prestar o Ap Log às tropas

de um grande comando operacional, como, por exemplo, às tropas de uma Divisão

de Exército.

3.1.2.3 Logística tática

Brasil (2003) descreve que logística no nível tático é aquela executada pelas

Divisões  de  Exército  (DE),  Brigadas  (Bda)  e  Organizações  Militares  (OM)

subordinadas.  As  estruturas  que  executam  essa  logística  tática  são:  Comando

Logístico  da  Divisão  de  Exército,  Batalhão  Logístico  (B  Log)  e  Destacamento

Logístico.
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Segundo  Brasil  (2003),  o  Comando  Logístico  da  Divisão  de  Exército  tem

estrutura e missões semelhantes ao Comando Logístico do Exército de Campanha,

porém, configuradas para o escalão DE.

De acordo com Brasil (2003), B Log é uma OM orgânica de uma Bda ou de

uma  DE,  tendo  como  missão  principal  executar  o  Ap  Log  para  esses  grandes

comandos.

Os  Destacamentos  Logísticos,  descreve  Brasil  (2003),  são  órgãos  de

pequeno  porte  e  grande  mobilidade.  São  estruturas  pertencentes  aos  Batalhões

Logísticos, que são destacadas eventualmente para prestar Ap Log rápido e mais

próximo às tropas empregadas na frente de combate.

3.1.3 Fases da logística

A  Logística  Militar  foi  dividida  em  fases  para  facilitar  a  didática  da  sua

aprendizagem e  agilizar  a  execução  das  suas  atividades  no  combate.  Segundo

Barreto  (2009),  são  três  as  fases  da  Logística  Militar:  determinação  das

necessidades, obtenção e distribuição.

3.1.3.1 Determinação das necessidades

Determinar  as  necessidades,  ensina  Barreto  (2009),  é  definir  em  que

momento,  quanto  e  onde  devem estar  disponibilizados  os  itens  necessários  às

operações. As necessidades de recursos, sejam eles materiais, animais, humanos

ou  serviços,  podem  ser  classificadas,  de  acordo  com  a  finalidade,  em  iniciais,

recompletamento e manutenção, reserva e fins especiais.

Ainda de acordo com Barreto (2009), as necessidades iniciais servem para

que cada comando inicie suas operações com sua capacidade plena de suprimento.

Conforme as operações tomem seu curso, os níveis de suprimento de cada tropa

vão baixando. As necessidades de recompletamento e manutenção servem para

que os níveis de suprimento dessas tropas voltem à sua capacidade completa.

Quando  há  a  necessidade  de  atender  à  alguma  demanda em específico,

como, por exemplo, uma determinada tropa que chegará à área de beligerância sem

equipamentos  de  combate,  a  OM  logística  faz  um  levantamento  chamado  de

“necessidades de reserva” para atender a essa demanda (BARRETO, 2009).
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Por fim, Barreto (2009) esclarece que as necessidades para fins especiais

servem para suprir demandas excepcionais, como apoio à população civil, apoio a

operações especiais, dentre outros.

3.1.3.2 Obtenção

Para Barreto (2009), obtenção é a fase em que são realizadas ações para

achar  quem  fornecerá  os  recursos  ou  serviços  necessários  para  atender

determinada demanda.

3.1.3.3 Distribuição

Distribuição é levar os meios aos usuários finais de forma rápida e eficiente.

Para  isso,  o  operador  logístico  deve  estar  ciente  da  operação  em  curso,  das

disponibilidades de  recursos,  do que os usuários  finais  estão  precisando,  dentre

outros aspectos (BARRETO, 2009).

3.1.4 Função logística suprimento

Segundo Brasil (2003), função logística suprimento é o conjunto de atos no

intuito de prever e prover os itens de todas as classes em apoio às forças no Teatro

de  Operações.  Conforme  visto,  essas  atividades  são:  levantamento  das

necessidades, obtenção e distribuição.

Para  otimizar  a  organização  da  atividade  logística  no  âmbito  da  Força

Terrestre, o Exército criou dez classes de suprimento, aglutinando itens afins em

uma mesma classe.

TABELA 1 – Classes de materiais

CLASS
E

MATERIAL

I Material de Subsistência (inclui ração animal)
II Material  de Intendência (inclui fardamento, equipamento,  móveis, utensílios,

material  de  acampamento,  material  de  expediente,  material  de  escritório  e
publicações)

III Combustíveis e Lubrificantes
IV Material de Construção
V Armamento e Munição (inclusive QBN)
VI Material de Engenharia e de Cartografia
VII Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática
VII Material de Saúde (humana e veterinária)
IX Material Naval, de Motomecanização e de Aviação
X Materiais não incluídos nas demais classes
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Fonte: BRASIL, 2003, p. 8-2. Adaptação do autor.

Segundo Brasil  (2003), inserido no conceito de suprimento está a ideia de

estoque  pois,  na  maioria  dos  casos,  uma  tropa  não  utiliza  imediatamente  o

suprimento  recebido.  Estoque  é  o  quanto  de  algo  uma  tropa  está  guardando.

Existem cinco níveis de estoque: operacional, de segurança, corrente, de reserva e

máximo.

Ainda de acordo com Brasil (2003), nível operacional é o quanto de algum

item uma tropa deverá possuir para manter suas operações no intervalo entre dois

pedidos. Ele deve ser definido baseando-se no efetivo médio dessa tropa para o

período.

Nível de segurança pode ser entendido como uma margem de segurança na

quantidade  de  algum  item  que  uma  tropa  pode  guardar,  tendo  em  vista  que

interrupções de fluxo logístico podem ocorrer. Esse nível de segurança é calculado

para o  efetivo  máximo  previsto  para determinada tropa  e  não sobre  o  existente

(BRASIL, 2003).

Nível corrente “é a quantidade de suprimento autorizada a ser estocada para

manter as operações correntes e para atender às necessidades imprevistas. É a

soma dos níveis operacional e de segurança” (BRASIL, 2003, p. 8-4).

Segundo Brasil (2003), nível de reserva é um número de itens que podem ser

estocados visando a um fim específico. Exemplificando: se já há a previsão de que

uma determinada tropa estará chegando ao TO sem algum tipo de equipamento

(cantil,  por exemplo), é autorizado ao órgão logístico que mantenha um nível de

reserva de cantil para que essa tropa os receba quando chegar ao TO.

Nível máximo é a soma dos níveis operacional, segurança e reserva. É tudo o

que  determinado  comando  poderá  ter  em sua  posse  em determinado  momento

(BRASIL, 2003).

3.1.4.1 Levantamento das necessidades

Conforme Brasil (2003), levantar as necessidades pode ser entendido como o

conjunto de ações que visam determinar a qualidade e a quantidade dos materiais

que devem ser adquiridos para suprir determinada tropa que esteja em operação.
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Após  o  levantamento  das  necessidades,  deve-se  realizar  o  pedido  do

suprimento. Em princípio, todos os suprimentos serão fornecidos automaticamente,

conforme planejamento do sistema (BRASIL, 2003).

Porém, ainda de acordo com o Brasil (2003), se houver demanda adicional,

poderão ser feitos pedidos, sendo de três tipos possíveis:

a.  Os  pedidos  para  recompletamento,  que  servem para  que  as  dotações

orgânicas de cada tropa voltem a seus níveis iniciais;

b.  Os pedidos  especiais,  que  servem para  suprir  uma  demanda  que  não

estava prevista na dotação orgânica; e

c. Pedidos de emergência,  que são os pedidos para suprir  demandas não

concebidas no início da operação.

3.1.4.2 Obtenção

Segundo Barreto (2009), obtenção é a fase em que são realizadas ações para

achar  quem  fornecerá  os  recursos  ou  serviços  necessários  para  atender

determinada demanda.

Após a obtenção do suprimento, a Unidade logística realiza a armazenagem

deste.  De acordo com Brasil  (2003),  armazenar consiste  em guardar, proteger e

preservar os suprimentos adquiridos, mantendo um controle rigoroso dos mesmos.

Essa  armazenagem deve  ser  feita  orientada  por  diversos  procedimentos,  sendo

possível, inclusive, utilizar instalações civis cedidas para guardar esses suprimentos.

Quando não for factível, a armazenagem é feita nas Companhias de Suprimento dos

Batalhões de Suprimento integrantes das Bases Logísticas de Região Militar.

Ainda segundo Brasil (2003), as instalações de armazenagem de suprimentos

podem ser divididas em: Depósito de Suprimento de Região Militar/Zona do Interior,

Batalhão  de  Suprimento  de  Região  Militar/Teatro  de  Operações,  Posto  de

Suprimento, Posto de Distribuição e Terminais.

Brasil  (2003)  esclarece  que  Depósito  de  Suprimento  de  RM/ZI  é  uma

instalação de suprimento que armazena e posteriormente distribui os suprimentos

necessários às operações em curso. Os Depósitos de Suprimento têm capacidade

de gerir todas as classes de material.

Já  o  Batalhão  de  Suprimento  de  RM/TO,  detalha  Brasil  (2003),  é  uma

instalação  que  serve,  principalmente,  para  guardar  os  suprimentos  para  serem

usados pela Região Militar a que ele estiver subordinado.
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Ainda de acordo com os ensinamentos de Brasil (2003), Posto de Suprimento

é  “a  instalação  de  suprimento  estabelecida  para  colocar  estoques  limitados  de

suprimento, especialmente os de grande consumo, o mais prontamente possível à

disposição das organizações consumidoras. Os P Sup podem ser fixos ou móveis”

(BRASIL, 2003, p. 8-14).

Quanto ao Posto de Distribuição, Brasil (2003) diz que é uma instalação de

suprimento  destinada  a  distribuir  alguns  grupos  de  suprimento  nas  áreas  mais

avançadas  do  combate.  Sua  capacidade  de  armazenagem  é  limitada,  sendo

usualmente habilitado a guardar suprimento para uma jornada.

Terminais,  de  acordo  com  Brasil  (2003),  são  instalações  destinadas  a

armazenar, temporariamente, os suprimentos que transitam pelos diversos meios de

transporte existentes, enquanto aguardam destino.

3.1.4.3 Distribuição

Distribuição  é  “a  atividade  da  função  logística  suprimento  que  engloba  o

recebimento, o loteamento, a embalagem, a expedição, o transporte e a entrega, a

aplicação  final  ou  a  alienação  do  suprimento”  (BRASIL,  2003,  p.  8-14).  Já  os

processos  de  distribuição  utilizados  podem  ser  divididos  em:  na  instalação  de

suprimento, na unidade e por processos especiais (BRASIL, 2003).

Distribuição na instalação de suprimento “é o processo em que a organização

apoiada  vai,  com  seus  próprios  meios  de  transporte,  receber  o  suprimento  na

instalação de suprimento do escalão que apoia” (BRASIL, 2003, p. 8-16). No caso

de um GAC, este processo é o adotado para os suprimentos das classes III e V,

onde o GAC vai à retaguarda buscá-los na instalação logística que o apoia.

Distribuição na Unidade “é o processo em que o escalão que apoia leva, com

seus meios de transporte, o suprimento até a organização apoiada” (BRASIL, 2003,

p. 8-16). Para o GAC, é o que ocorre com o suprimento classe I.

Distribuição  por  processos  especiais  “são  processos  organizados  pelo

escalão  que  apoia,  com  seus  próprios  meios,  em  função  de  necessidades

específicas das operações” (BRASIL, 2003, p. 8-16).

3.2  APOIO  LOGÍSTICO  NO  GAC  BASEADO  NA  DOUTRINA  MILITAR  DE

LOGÍSTICA VIGENTE NO EXÉRCITO BRASILEIRO ATÉ 2013
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O manual de campanha C6-20 – GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA é

o manual do Exército Brasileiro que detalha como se desenvolve a logística no GAC.

O GAC funciona como um intermediário entre os órgãos de Ap Log da Divisão

de  Exército/Brigada  e  as  Baterias  de  Obuses.  A  seguir  será  demonstrado

sumariamente como se executa o Ap Log no âmbito do GAC.

As atividades  de logística  no  GAC compreendem as  funções:  suprimento,

saúde, transporte, manutenção e pessoal (BRASIL, 1998).

Segundo Megale (2011), o Comandante do GAC é o responsável pelo Ap Log

aos elementos orgânicos do seu Grupo, além dos elementos passados em reforço a

este. Para realizar esta competência, conta com o assessoramento do chefe da 1ª

Seção e do chefe da 4ª Seção, que são os militares que planejam, coordenam e

supervisionam as atividades de Ap Log no GAC.

De  acordo  com Brasil  (1998),  a  execução  do  Ap  Log  é  feita  pela  Seção

Logística da Bateria Comando (Sec Log/BC), que é o órgão responsável por montar

e  operar  a  Área  de  Trens  do  GAC (AT/GAC),  região  onde  se  desenvolvem as

atividades logísticas do GAC. A Sec Log/BC tem como atribuições, dentre outras, a

obtenção  e  distribuição  de todas  as  classes  de  suprimento  para as  baterias  do

Grupo.

Ainda de  acordo com Megale  (2011),  a  AT/GAC é o  órgão principal  para

realizar o Ap Log. Cada SU também possui sua AT, em menores proporções, para

realizar o seu Ap Log.

A  Figura  2  mostra  um  esquema  de  possíveis  localizações  dos  trens  e

desdobramento esquemático dos elementos de Ap Log de um GAC.

Figura 2 – Possíveis localizações dos trens e desdobramento esquemático dos elementos de apoio
logístico de um GAC
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Fonte: BRASIL, 1998, p. 9-3

3.2.1 Atividades logísticas

Segundo Fachina (2012), nos escalões Brigada ou DE é utilizado o processo

de  distribuição  do  suprimento  na  Unidade,  sendo  comum,  também,  o  uso  do

processo de distribuição em instalação de suprimento.

Ainda de acordo com Fachina (2012), o GAC é autorizado a transportar uma

pequena quantidade de suprimento além da sua necessidade diária, para evitar que

fique desabastecido caso haja alguma interrupção temporária no fluxo logístico.

3.2.1.1 Suprimento classe I (material de subsistência)

Segundo Brasil (1998), a dinâmica do processo logístico do suprimento classe

I é, em linhas gerais:

a.  O S4 faz o  levantamento das necessidades do GAC, baseando-se nos

dados  do  efetivo  existente  que  o  S1  fornece,  além de  levantar  quantas  rações

operacionais e de emergência o Grupo está precisando;

b. O S4 realiza pedido diário ao escalão superior das rações operacionais e

de emergência que o GAC necessita. A ração R-1B (ração quente) não necessita

ser solicitada diariamente: o escalão superior, baseando-se no Sumário Diário de

Pessoal (SUDIPE) enviado pelo Grupo, fornece automaticamente as rações R1-B ao
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GAC. Eventuais discrepâncias entre o efetivo existente e a quantidade recebida de

ração R1-B podem e devem ser sanadas pelo S4, por meio de um Pedido Eventual;

c. Em princípio, o GAC recebe o suprimento no seu Posto de Distribuição

Classe I na AT. O transporte é feito pela Companhia Logística de Suprimento do B

Log do escalão superior;

d.  De posse das provisões recebidas,  a  Turma de Suprimento da Bateria

Comando realiza a distribuição para as Baterias de Obuses nas suas AT, ou cada

SU desloca-se até a AT do GAC para coletá-las.

As figuras 3 e 4 mostram um esquema de como seriam o pedido e transporte

de suprimento classe I, considerando a AT/GAC fora da Área de Ap Log (figura 3) e

a AT/GAC dentro da Área de Ap Log (figura 4).

Figura 3 - Pedido e transporte de suprimento classe I (AT fora da área de apoio logístico)

Fonte: BRASIL, 1998, p. 9-6

Figura 4 – Pedido e transporte de suprimento classe I (AT no interior da área de apoio logístico)
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Fonte: BRASIL, 1998, p. 9-7

3.2.1.2 Suprimento classe III (combustíveis, óleos e lubrificantes)

O  levantamento  diário  das  necessidades  de  suprimento  classe  III  é  feito

baseando-se  em  dois  fatores:  o  estoque  existente  no  GAC  e  a  estimativa  de

consumo  para  o  período  seguinte  (normalmente  24  horas).  Porém,  caso  esteja

previsto  um  movimento  de  viaturas  além do  normal,  ou  quando  ordenado  pelo

escalão superior, o GAC faz a estimativa para o movimento considerado ou para o

período determinado (BRASIL, 1998).

O Grupo envia o pedido de combustível ao B Log por meio do Relatório Diário

de  Situação.  Este  documento  indica  a  quantidade  de  combustível  disponível  na

Unidade, além de realizar uma estimativa para as 24 horas seguintes. O GAC vai até

o Posto de Distribuição de Suprimento Classe III  da Área de Apoio Logístico da

Brigada ou DE para receber o combustível, através da troca de viaturas cisternas ou

enchimento das mesmas. Não é usual armazenar-se combustível. De posse deste, a

equipe retorna para a AT do GAC. Para distribuir o combustível às Baterias, utiliza-

se  o  processo  da  troca  de  camburões.  A  operação  realiza-se  no  posto  de
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distribuição que o Grupo instala na sua área de trens. O transporte dos camburões é

de responsabilidade das Baterias (BRASIL, 1998).

Segundo Barreto (2009), esse procedimento de troca de viaturas ou troca de

camburões  não  é  uma  exclusividade  da  Artilharia.  Os  Batalhões  de  Infantaria

também realizam esse procedimento, iniciando seus deslocamentos com os tanques

plenos e realizando trocas de camburões nos Postos de Distribuição Classe III dos

Batalhões Logísticos.

A figura 5  mostra  um esquema de como seria  o  pedido e distribuição de

suprimento classe III.

Figura 5 – Pedido e distribuição de suprimento classe III

Fonte: BRASIL, 1998, p. 9-8

3.2.1.3 Suprimento classe V (munições)

De acordo com Fachina (2012), devido às caraterísticas das munições e as

quantidades  necessárias  para  o  cumprimento  das  missões  de  tiro  da  Artilharia,

exige-se um planejamento minucioso da sua cadeia de suprimento das munições
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para o GAC. A dotação orgânica do Grupo deve estar sempre completa, sendo o

suprimento de munição anterior ao consumo, simultâneo ou posterior a este.

O  ciclo  logístico  do  pedido  de  suprimento  classe  V  é:  levantamento  das

necessidades, obtenção, armazenagem e distribuição (BRASIL, 1998).

O  levantamento  das  necessidades  de  munição  “resulta  da  soma  de  dois

fatores: a munição para recompletar a dotação orgânica e a munição para consumo

imediato” (BRASIL, 1998, p. 9-9).

De  acordo  com  Brasil  (1998),  o  GAC  recebe  o  suprimento  de  munição

diretamente do Exército de Campanha, pois não é usual a Bda ou a DE instalarem

postos de distribuição de suprimento classe V. Para melhor realizar a atividade e

planejamento das necessidades desse item, o Grupo recebe da Bda ou da Artilharia

Divisionária as seguintes informações: munição disponível, localização da instalação

de suprimento, horário de recebimento, dentre outras.

Ainda segundo Brasil (1998), o GAC, para retirar a munição, desloca-se para

o Posto de Suprimento do Exército de Campanha e lá apresenta sua “Ordem de

Transporte”, documento necessário para a apanha da munição. Neste documento,

há um campo onde deve ser assinalado se a munição retirada é para recompletar a

dotação orgânica do Grupo ou se é para consumo imediato. Munição para consumo

imediato significa que esta será consumida no prazo de 24 horas. Como exemplo

deste consumo, tem-se a execução de uma preparação ou intensificação de fogos.

Outrossim, Brasil (1998) ensina que não é usual o GAC possuir munição além

da sua Dotação Orgânica. Porém, excepcionalmente, o Grupo pode carregar até

30% de munição além do previsto. Quem autoriza esta sobrecarga é o comandante

do GAC.

Ainda quanto ao pedido de suprimento classe V:

Enquanto  houver  suprimento  de  classe  V  disponível,  dentro  do  crédito
autorizado  na  instalação  que apoia  a  Brigada  ou DE,  o  Grupo  obtém a
munição de que necessita, ali apresentando uma “ordem de transporte”,
na qual consta a quantidade e o tipo de munição desejada. Esta ordem de
transporte, que constitui o pedido de suprimento de classe V do GAC, deve
ser  autenticada  no  posto  de  controle  de  munição  (PCM),  quando  as
viaturas da Unidade dirigirem-se para as instalações do escalão superior. As
viaturas ao regressarem ao Grupo, ficam dispensadas de outra passagem
no PCM, salvo se não for atendida, integralmente, a ordem de transporte. A
ordem de transporte será feita em quatro ou três vias, caso o GAC pertença
ou não a uma Artilharia Divisionária. Estas vias têm o seguinte destino:
a) uma para o posto de suprimento (a que recebe o visto no PCM);
b) uma para o PCM;
c) uma para a AD (se for o caso);
d) uma para o arquivo do Grupo (BRASIL, 1998, p. 9-9 e 9-10).
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Quanto à distribuição da munição, “é feita pelo Grupo de Remuniciamento da

Seção  Logística  da  Bateria  de  Comando,  utilizando,  normalmente,  a  troca  de

viaturas carregadas por descarregadas” (BRASIL, 1998, p. 9-10).

Brasil (1998) estabelece que o GAC é capaz de transportar uma determinada

quantidade de munição determinada pela soma das capacidades de transporte do

Grupo de Remuniciamento (Gp Remn) da Seção Logística da Bateria de Comando e

dos Grupos de Remuniciamento das Baterias de Obuses. O Gp Remn da Sec Log é

quem realiza todas as atividades externas referentes ao remuniciamento do Grupo.

Ocasionalmente, alguns elementos dos Gp Remn das Bia O podem ser deslocados

para o Gp Remn da Sec Log para algum auxílio.

Ainda  segundo Brasil  (1998),  para  não  haver  solução de continuidade  do

remuniciamento nas  Bia  O,  as  suas  Tu  Remn podem trocar  viaturas  vazias por

viaturas carregadas no Posto de Remuniciamento (P Remn) do GAC. Esta situação

também ocorre quando a Sec Log da Bia C vai ao Posto de Distribuição Classe V do

Exército de Campanha para apanhar seu pedido de munição.

Megale (2011) ressalta que essa técnica de troca de viaturas, uma vazia por

uma cheia, acelera o processo de remuniciamento, ajudando na continuidade do

apoio de fogo do GAC aos elementos de manobra.

Brasil (1998) também detalha que existe o Plano de Remuniciamento, que é

um documento confeccionado pelo S4 do GAC e autorizado pelo comandante do

Grupo.  Este  plano  detalha  como  se  dará  o  remuniciamento  do  GAC e  contém

diversas informações: munição ainda disponível no P Remn do GAC e nas Baterias

de  Obuses,  quantas  munições  são  necessárias  para  recompletar  a  dotação

orgânica,  se  há  previsão  de  realização  de  alguma  missão  de  preparação  ou

intensificação de fogos no período seguinte que justifique a solicitação de munição

para consumo imediato, qual é a quantidade de munição que o Grupo vai transportar

e quanto ele pode carregar, a localização e o horário de funcionamento do posto de

suprimento do Exército de Campanha, quais as estradas o Gp Remn utilizará para ir

até o Posto de Distribuição Classe V do Exército de Campanha, quantas viaturas

serão necessárias, dentre outras.

A figura 6 mostra um esquema do recebimento e distribuição do suprimento

classe V no GAC.
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Figura 6 – Recebimento e distribuição do suprimento classe V

Fonte: BRASIL, 1998, p. 9-11

3.3 DOUTRINA MILITAR DE LOGÍSTICA VIGENTE NO EXÉRCITO BRASILEIRO A

PARTIR DE 2013

A nova doutrina militar  de logística  baseia-se no conceito  de “logística  na

medida certa”:

O caráter difuso das ameaças, a não linearidade do Espaço de Batalha e a
execução de ações sucessivas e/ou simultâneas nas Operações no Amplo
Espectro conduzem ao desafio logístico de prover o apoio necessário para
sustentar as forças na continuidade das operações, adequando a Logística
aos cenários operativos atuais e futuros em que a F Ter irá atuar.
Esse novo contexto das operações torna mais complexa a organização e a
condução  da  Função  de  Combate  Logística.  A  dispersão  de  meios  em
zonas de ação muitas vezes não contíguas, aliada à permanência do apoio
ao Território Nacional (TN) e na Zona do Interior (ZI), impõe a necessidade
de prévia centralização do apoio e da descentralização seletiva de recursos
consoante as necessidades específicas da força apoiada, que materializa a
máxima da “logística na medida certa” (BRASIL, 2014, p. 1-1).

A  grande  maioria  dos  conceitos  sobre  logística  mantiveram-se  na  nova

doutrina  de  logística,  porém,  a  distribuição  do  suprimento  teve  uma  importante

mudança.  Segundo Brasil  (2014),  a Força Terrestre continuará utilizando os três

processos de distribuição: na unidade, na instalação de suprimento e por processos

especiais.  Porém,  e  esta  é  a  grande  diferença,  o  processo  de  distribuição  na
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instalação de suprimento será utilizado somente em situações excepcionais, para

que a  tropa apoiada não tenha grandes encargos logísticos e  possa focar  seus

esforços na sua atividade-fim, que é o combate. As definições dos tipos de processo

permanecem os mesmos dos citados no item 3.1.4.3.

Um novo conceito introduzido pela nova doutrina de logística foi o fluxo de

informações quanto ao levantamento das necessidades de determinada tropa. Como

já  ensinado  por  Brasil  (1998),  o  levantamento  das  necessidades  de  suprimento

classe  V  (munições)  é  feito  baseando-se  na  soma  da  munição  necessária  para

recompletar  a  dotação  orgânica  e  a  munição  para  consumo  imediato.  Segundo

Brasil  (2014a)  e  adaptando  a  situação  à  Artilharia,  após  o  S4  determinar  a

quantidade  necessária  de  munição,  este  a  envia  ao  escalão  enquadrante,  por

exemplo, ao E4 da Bda. A Bda repassa essa informação a sua Divisão de Exército

enquadrante.  A DE centraliza  as necessidades de suas Bdas e as envia para o

Comando Logístico da Força Terrestre Componente (CLFTC).  Este, por sua vez,

consolida as necessidades de todas as Divisões de Exército presentes no Teatro de

Operações e as envia para o Centro de Coordenação de Operações Logísticas do

Exército (CCOpLEx), que é o órgão responsável por decidir quanto de munição cada

Divisão de Exército receberá.

3.3.1 Estrutura do Apoio Logístico às Operações

A estrutura do Ap Log às operações teve algumas inovações, com a criação

de alguns órgãos e a mudança de nomenclatura de outras. A estrutura do Ap Log,

atualmente, é formada por: Grupamento Logístico (Gpt Log), Comando Logístico do

Teatro de Operações/Área de Operações (CLTO/CLAO), Base Logística Conjunta

(Ba Log Cj),  Comando Logístico da Força Terrestre Componente (CLFTC),  Base

Logística  Terrestre  (BLT),  Base  Logística  de  Brigada  (BLB)  e  Destacamento

Logístico (Dst Log).

Houve  também a  retirada  da  cadeia  logística  de  alguns  órgãos,  como  a

Região  Militar  de  Zona  de  Interior,  a  Região  Militar  do  Teatro  de  Operações

Terrestre e o Comando Logístico da Divisão de Exército. O Comando Logístico da

Zona de Defesa agora é Comando Logístico; a Base de Apoio Logístico é Base de

Apoio  Logístico  do  Exército.  O  CLFTTOT  agora  é  CLTO/CLAO,  o  Comando

Logístico do Exército de Campanha atualmente passou a ser CLFTC.
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Brasil (2014) ressalta que para que a Força Operativa mantenha seu nível de

operacionalidade  pleno,  há  de  haver  uma  sincronização  de  todas  as  atividades

logísticas. Essa sincronização gerará a efetividade requerida para fazer chegar o

suprimento às tropas desdobradas no terreno. Brasil  (2014) ainda salienta que o

Comando  da  Força  Operativa  e  seu  Comando  Logístico  respectivo  são  os

responsáveis pelo perfeito funcionamento dessa sincronia, além de afirmar que o

emprego de mão de obra civil deva ser exceção. O Comando Operativo (C Op) é

quem deve organizar o Ap Log dentro do Teatro de Operações, repassando essa

atribuição ao Comando Logístico do Teatro de Operações.

Brasil (2014) diz, ainda, que o Ap Log na Zona de Combate deve ter uma

relação  simbiótica  com  as  logísticas  estratégica  e  operacional  (realizadas  no

Território Nacional e na Zona de Administração, respectivamente), podendo contar

com recursos e meios de outros órgãos.

3.3.1.1 Grupamento Logístico (Gpt Log)

Segundo Brasil  (2014), Grupamentos Logísticos são estruturas logísticas já

existentes desde o tempo de paz. São Grandes Unidades com a incumbência de

planejar, coordenar, controlar e fazer executar o Ap Log às OM da Força Terrestre.

Esse apoio é feito por meio das Organizações Militares funcionais (Batalhões de

Saúde, por exemplo) dessas Grandes Unidades.

3.3.1.2  Comando  Logístico  do  Teatro  de  Operações/Área  de  Operações

(CLTO/CLAO)

O CLTO/CLAO é o mais alto órgão de Ap Log no TO. De acordo com Brasil

(2014), é responsável por coordenar e executar o Ap Log no TO. O CLTO/CLAO tem

uma estrutura flexível, ou seja, dependendo das demandas que cada situação exija,

o  CLTO/CLAO  poderá  ter  diferentes  organizações.  Ele  é  formado  por  meios  já

disponíveis  nos diversos Gpt  Log e,  se for  o  caso, com outros meios de outros

órgãos.

3.3.1.3 Base Logística Conjunta (Ba Log Cj)

Segundo Brasil  (2014), a Base Logística Conjunta é um órgão temporário,

formada pelo agrupamento de Organizações Militares Logísticas Singulares (OMLS)

por tempo determinado. Essas OMLS já se encontram desdobradas fisicamente na
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área do C Op, estando controladas operacionalmente pelo CLTO/CLAO. As Ba Log

Cj têm a atribuição de realizar o Ap Log às tropas em combate.

Ainda de acordo com Brasil (2014), as Ba Log Cj podem ser compostas por

Bases Logísticas Conjuntas Recuadas (Ba Log Cj R) e Bases Logísticas Conjuntas

Avançadas (Ba Log Cj A). As Ba Log Cj R são constituídas pelas OM Log de menor

mobilidade, recebendo os ressuprimentos vindos diretamente da Zona do Interior. As

Ba Log Cj A são compostas por OM Log de maior mobilidade, para realizar um Ap

Log mais cerrado aos elementos empregados em 1º escalão.

3.3.1.4 Comando Logístico da Força Terrestre Componente (CLFTC)

Segundo Brasil (2014), o CLFTC é um órgão de planejamento e coordenação

do Ap Log, podendo prestar esse apoio tanto à Força Terrestre Componente como a

outros órgãos, se devidamente determinado. O CLFTC é quem realiza a interface

das logísticas operacional e estratégica. Assim como o CLTO, o CLFTC não possui

estrutura fixa, sendo mobiliado conforme a situação tática exigir.

3.3.1.5 Base Logística Terrestre (BLT)

De acordo com Brasil (2014), a Base Logística Terrestre não é um órgão nem

um escalão na cadeia logística, mas sim uma área, onde os Gpt Log desdobram

seus meios para prestar o Ap Log necessário a uma Força Operativa ou a outros

órgãos, caso determinado. A principal serventia da BLT é ser um ponto intermedial

entre as OM Log operacional e tática. Assim como o CLTO, sua estrutura é variável,

dependendo  do  que  a  situação  tática  exigir,  sendo  composta  por  Gpt  Log.  A

estrutura usual, mas não única, de uma BLT é: elementos de comando e controle,

célula de controle das operações logísticas e um número variável de módulos das

OM Log funcionais.

3.3.1.6 Base Logística de Brigada (BLB)

Segundo Brasil  (2014),  a  BLB,  assim como a  BLT,  é  uma área  onde  os

Batalhões Logísticos orgânicos das Bdas desdobram seus meios.  Para prestar o

apoio adequado às Bdas, os B Log também possuem estrutura modular, a fim de

permitir  o melhor Ap Log às tropas empregadas em 1º escalão. Dependendo da

situação tática, uma BLB poderá, inclusive, não ser montada, sendo o Ap Log à Bda

prestado pela BLT ou até mesmo por Destacamentos Logísticos
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De acordo com Brasil (2014), a missão primordial da BLB é semelhante à da

BLT, porém, configurada para o escalão Grande Unidade.

3.3.1.7 Destacamento Logístico (Dst Log)

Destacamento  Logístico,  ensina  Brasil  (2014),  também tem uma  estrutura

modular e flexível, sendo montado conforme a situação tática exigir. O Dst Log é

construído utilizando meios das OM Log do Gpt Log ou de OM Log de uma GU.

Ainda de acordo com os ensinamentos de Brasil (2014), a missão do Dst Log

é fornecer um Ap Log cerrado e contínuo às tropas empregadas em combate. Como

o Dst Log possui uma estrutura leve e ágil, seu apoio operativo tem largo alcance e

é rápido, contribuindo para a durabilidade das ações das tropas empregadas em 1º

escalão.  O  emprego  do  Dst  Log  é  especialmente  útil  nos  grupos  funcionais

suprimento, manutenção e saúde. Sua ativação é usual quando uma BLT ou BLB

não puder ser empregada.
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4 DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE DA LOGÍSTICA

Da análise do exposto no capítulo 3, observa-se que a nova doutrina de apoio

logístico do EB preocupou-se em otimizar o fluxo logístico, desonerando as armas-

base e de apoio, atribuindo todo a incumbência logística ao Serviço de Intendência.

Essa nova doutrina visa  a  diminuir  os  encargos  com ressuprimentos  das tropas

empregadas diretamente no combate, encarregando os Batalhões Logísticos dessa

atividade.

Uma outra  grande  diferença  foi  a  introdução  do  pensamento  “logística  na

medida certa”, onde houve a necessidade da centralização do Ap Log e da posterior

descentralização dos meios pelas tropas logísticas. Isso devido à complexidade dos

novos conflitos, com o emprego de tropas em variadas zonas de ação, tanto no

Território Nacional como fora dele.

As  fases  do  Ap  Log  permanecem  as  mesmas  -  determinação  das

necessidades, obtenção e distribuição - bem como as ideias de estoque e as classes

de suprimento. Porém, grandes mudanças ocorreram na estrutura desse apoio. A

principal  mudança  ocorrida  foi  a  introdução  da  ideia  de  “modularidade”.  Se

determinada operação necessita de um intenso e complexo Ap Log, determinada

estrutura é montada. Ao contrário, se a operação for de pequena envergadura, essa

estrutura também será pequena.

Esse pensamento desonerou sobremaneira os Batalhões Logísticos. Quando

uma operação envolver uma ou mais Divisões de Exército e houver a expectativa de

duração de vários dias, estabelece-se uma Base Logística Conjunta, reunindo vários

Batalhões  Logísticos  para  suprir  as  tropas  em combate.  Caso  a  operação  seja

menor, com o emprego de somente uma Bda, pode-se utilizar somente o Batalhão

Logístico dessa Bda ou até mesmo um Destacamento Logístico, que seria a reunião

de pequenas frações desse B Log da Bda.

4.2 ANÁLISE DO APOIO LOGÍSTICO NO GAC
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O grande impacto positivo para a Artilharia foi a dispensabilidade de o GAC

ter que ir à retaguarda para receber seu suprimento. O S4 do Grupo não precisa

mais se preocupar em montar comboios para coletar seus meios. O B Log levará o

suprimento até a posição do Grupo.

O  S4  do  GAC,  agora,  preocupa-se  em  levantar  suas  necessidades,

baseando-se  nos  diversos  documentos  e  métodos  apresentados  nesse  trabalho,

informa ao B Log designado para realizar seu suprimento e aguarda o recebimento

deste, para, somente então, distribuí-lo para as Baterias de Obuses.

A grande preocupação da Artilharia no que tange à logística era o suprimento

classe V (munições), pois o GAC deveria receber este suprimento diretamente nas

instalações do Exército de Campanha, após percorrer grandes distâncias, cercadas

de enorme burocracia como as citadas no item 3.2.1.3. Com o novo pensamento

logístico,  o  Grupo  de  Artilharia  pedirá  suas  munições  diretamente  ao  comando

enquadrante e o B Log que o apoia as entregará na posição do Grupo, em sua

totalidade ou não, dependendo das restrições do CLTO.
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5 CONCLUSÃO

O presente trabalho procurou responder a uma questão que se tornou vital

para as atividades da Artilharia do Exército Brasileiro: a doutrina de Ap Log no GAC,

especificamente no que tange às classes I, III e V, prevista no capítulo 9 do manual

C6-20 – GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, está em consonância com a

nova doutrina militar de logística do EB?

Essa pergunta faz-se necessária frente à modernização da doutrina logística

pela qual o EB vem passando. Com a renovação da logística em nível macro do EB,

será que o que está preconizado nos manuais de Artilharia atualmente tornou-se

desatualizado?

Para elucidar esse questionamento, foi demonstrado como era desenvolvida a

logística de guerra no Exército antes de 2014 (ano da renovação desta matriz). Após

essa explanação, passou-se a descrever como é atualmente o Ap Log no GAC,

baseado na antiga doutrina de logística,  onde pôde-se observar  que a  Artilharia

estava alinhada com a Logística.

Após essas duas explanações, foi descrito como está a nova doutrina de Ap

Log  no  Exército,  demonstrando  quais  são  suas  semelhanças  e  quais  são  suas

diferenças para, depois, comparar com a doutrina da Artilharia.

Restou  observado  que,  quanto  ao  ressuprimento  classe  I,  não  houve

mudança na sequência do Ap Log, e que o ressuprimento classe III teve mudanças

pontuais. Porém, o ressuprimento classe V sofreu grandes mudanças no nível da

Logística Militar Terrestre: antes, o Grupo de Remuniciamento da Seção Logística

da Bateria de Comando deveria se deslocar até o Posto de Suprimento do Exército

de Campanha e nessa instalação pegar  seu ressuprimento de munição.  A nova

matriz doutrinária de Ap Log do EB mudou esse conceito, determinando que as OM

Log é quem têm a responsabilidade de entregar o suprimento classe V onde a tropa

apoiada estiver.  Não só  o suprimento  classe V,  mas como todas as  classes de

suprimentos são de responsabilidade das OM Log fazerem a entrega nas AT dos

GAC desdobrados no terreno.
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Os resultados do presente estudo sugerem que a nova doutrina de apoio

logístico adotada pelo EB visa a aumentar a operacionalidade da Força Terrestre,

desonerando  as  tropas  que  estão  engajadas  com  o  inimigo  de  realizarem  o

transporte  de  seus  suprimentos,  delegando  essa  atribuição  às  tropas  logísticas.

Entretanto,  seria  presunção  afirmar  que  essa  nova  forma  de  realizar  logística  é

eficiente, pois somente o combate real poderia provar esta teoria.

A atual doutrina de Ap Log adotada pela Artilharia do EB está desatualizada

em alguns pontos. Faz-se mister reformular alguns pontos do Cap 9 do manual C6-

20 para que a Artilharia alinhe-se com a nova doutrina de Ap Log do EB. 
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SOLUÇÃO PRÁTICA

Conforme visto no capítulo 3, o ressuprimento da classe I previsto no manual

C6-20  já  estava  alinhado  com  a  nova  doutrina  de  logística.  Porém,  os

ressuprimentos das classes III e V (munições) carecem de algumas atualizações.

Quanto ao suprimento classe III, sugere-se que seja inserido no manual C6-

20 a previsão de que o GAC faz seu pedido de ressuprimento ao B Log orgânico da

Bda que o enquadra, e que é o B Log o responsável em levar até a AT/GAC o

suprimento classe III, realizando nesta área a troca direta de viaturas cisternas.

Quanto ao suprimento classe V, sugere-se a inserção no manual C6-20 da

previsão de que o GAC faz seu pedido de munição ao B Log orgânico da Bda que o

enquadra,  e que é o B Log o responsável em levar até a AT/GAC o suprimento

classe  V  (munições),  realizando  nesta  área  a  troca  direta  de  viaturas  ou  o

descarregamento das munições.




