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A LOGÍSTICA DO SUPRIMENTO CLASSE V DE UM GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
DOTADO DE CALIBRE 155 mm NO ATAQUE: UM ESTUDO

Carlos Eduardo Carneiro Ramalho*
Marcelo Vieira de Souza**

RESUMO

O presente artigo apresenta um estudo sobre a logística do suprimento Classe V de um Grupo de

Artilharia de Campanha (GAC) 155 milímetros (mm) no Ataque. O objetivo é verificar se o processo

de suprimento Classe V é eficaz, diante do alto volume de fogo empregado no apoio de fogo durante

a realização do Ataque. Para tanto,  este Artigo Científico  foi  desenvolvido por meio de pesquisa

bibliográfica  e  documental,  do  tipo  exploratória,  cujo  material  foi  colhido  nos  diversos  manuais

confeccionados e oferecidos pelo Exército Brasileiro, além do acervo contido na biblioteca da Escola

de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). Dessa forma, são apresentados os conceitos que envolvem

as operações de Ataque, o emprego do GAC 155 mm neste tipo de operação, as características

técnicas  dos  obuseiros  calibre  155  mm,  a  logística  do suprimento  Classe V  de  um Grupo e  as

atividades logísticas que podem ser empregadas no desencadeamento do suprimento Classe V. Na

conclusão, as principais ideias abordadas ao longo do trabalho são examinadas de maneira a buscar

soluções para o aprimoramento do problema objeto do presente artigo.

Palavras-chave: Artilharia, Suprimento, Munição, Remuniciamento, operações de Ataque, Obuseiro

155 mm, Logística.

ABSTRACT

The present article presents a study on the logistics of the class V supply of a 155 mm caliber field

artillery group in  the attack operations. The objective is  to verify  if  the class V supply  process is

effective, due to the high volume of fire used in the fire support to the attack operations. To do so, this

Scientific  Article  was  developed  through  a  bibliographical  and  documentary  research,  of  the

exploratory type, whose material was collected in the various manuals made and offered by the Army,

in  addition  to  the  collection  contained  in  the  EsAO  library.  Thus,  the  concepts  involving  attack

operations, the use of the 155 mm GAC in this type of operation, the technical characteristics of the

155 mm guns, the class V supply logistics of a group and the logistic activities that can be used to

trigger the class V supply. In conclusion, the main ideas discussed throughout the paper are examined

in  order  to  find  solutions  for  the  improvement  of  the  problem  that  is  the  object  of  this  article.

Keywords:  Artillery,  Supply,  Ammunition,  Remunishment,  Attack  operations,  Howitzer 155  mm,

Logistics.
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1 INTRODUÇÃO

Sendo um dos fatores decisivos do combate, a Logística Militar sempre teve

grande importância em qualquer exército do mundo. Esse fato tem sido evidenciado

nos  conflitos  ao  longo  dos  tempos  de  forma  bastante  acentuada,  como  nas

campanhas de Napoleão Bonaparte na tentativa de tomada do território russo, como

também, mais recentemente, nas guerras do Iraque e do Afeganistão.

O apoio de fogo contínuo à Força é a missão principal da Artilharia. Logo, a

logística do suprimento Classe V (munição) torna-se um dos principais fatores para

que este apoio de fogo aconteça de forma oportuna e de maneira eficiente.

Tendo  a  ciência  de  que  a  Função  de  Combate  Fogos  está  contida  nos

diversos tipos de operações, observa-se a importância da obtenção da flexibilidade e

volume  de  fogo  frente  à  rapidez  da  evolução  do  combate  e  à  diversidade  das

manobras. 

Diante do exposto, o presente estudo te como enfoque o GAC no Ataque e

seu suprimento Classe V no Ataque, que se conceitua:

O ataque é a ação principal das operações ofensivas, combinando o fogo e
o  movimento  em  uma  direção  decisiva,  para  conquistar,  pela  força,  um
objetivo  que  conduza  à  destruição  do  inimigo.  O  fogo  é,  assim,  parte
integrante  da  manobra  e  exerce  grande  influência  na  sua  montagem  e
conduta. (C6-20 - GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, 1998, p. 10-
12)

Com isso, torna-se essencial que o GAC dotado com obuseiros de calibre 155

mm, tropa de artilharia de tubo que normalmente apóia as operações ofensivas de

Ataque,  tenha  seu  suprimento  Classe  V  o  mais  adequado,  eficaz  e  eficiente

possível.

O  trabalho  será  realizado  de  uma  maneira  gradual  e  sistêmica,  desde  a

formulação do problema até a conclusão, após a coleta, observação e análise dos

dados levantados.
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1.1 PROBLEMA

O Ataque é a ação  que combina o  fogo e  o  movimento em uma direção

decisiva,  para  conquistar,  pela  força,  um  objetivo  que  conduz  à  destruição  do

inimigo. O Grupo de Artilharia de Campanha com obuseiros de calibre médio de 155

mm possui características de potência de fogo que tornam adequado o seu emprego

nas operações ofensivas que exijam massa, poder de choque e a capacidade de

prestar o apoio cerrado aos elementos de manobra. 

Neste  tipo  de  operação,  a  função  de  Combate  Fogos  deve  estar  em

condições  de  proporcionar  volume  e  potência  de  fogo  nos  locais  e  momentos

necessários aos elementos de 1º escalão, tornando-se fundamental o funcionamento

eficiente da logística. Desta forma, os Grupos de Artilharia de Campanha 155 mm

dependem da existência  de  uma logística  de munição  adequada para que esse

apoio de fogo seja eficiente e eficaz, permitindo o sucesso das operações como um

todo.

Com o intuito de estudar a logística do suprimento Classe V em um Grupo de

Artilharia de Campanha 155 mm e a eficiência deste processo diante da rapidez do

combate  ofensivo,  foi  formulado  o  seguinte  problema:  A  logística  do  suprimento

Classe V atende aos Grupos de Artilharia de Campanha 155 mm no Ataque?

1.2 OBJETIVOS

O presente  estudo  tem  como  objetivo  geral  verificar  se  a  Logística  do

Suprimento Classe V atende aos Grupos de Artilharia de Campanha 155 mm nas

operações de Ataque.

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

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o encadeamento lógico do

raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Descrever as características e como ocorrem as operações ofensivas de

Ataque;

b) Descrever como é o emprego de um  Grupo de Artilharia de Campanha

155 mm nas operações de Ataque;

c) Descrever  as  características,  possibilidades  e  limitações  dos  obuseiros

155 mm autopropulsados e auto rebocados; e
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d) Verificar em que medida a logística do suprimento Classe V atende aos

Grupos de Artilharia de Campanha dotados com obuseiros de calibre 155

mm nas operações de Ataque.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O alto número de munições exigidas para o cumprimento das missões, as

características físicas da munição de artilharia e a influência que estas possuem nas

operações táticas, justificam a importância, dentro de um GAC, dos trabalhos com

esta classe de suprimento. O criterioso e eficiente serviço da Seção e das Turmas

de  Remuniciamento  no  recompletamento  deste  suprimento,  aliado  ao  apoio  à

manobra pelo Grupo, poderá ditar o fracasso ou o sucesso das operações. 

Dentro  desta  linha  de  estudo,  a  importância  do  desencadeamento  do

suprimento Classe V cresce nas operações de Ataque, requerendo dos Grupos de

Artilharia de Campanha dotados de obuseiros com calibre 155 mm, elevado poder

de  fogo,  além  do  apoio  cerrado  e  contínuo  à  manobra  de  seu  Comando

enquadrante.

Do exposto, acredita-se que a eficiência da logística do suprimento Classe V

é preponderante para o êxito do apoio da Artilharia neste tipo de operação.

O presente estudo pretende ampliar  o acervo de conhecimento acerca da

logística de suprimento Classe V na Função de Combate Fogos, especificamente de

um Grupo  de  Artilharia  de Campanha dotado  de obuseiros calibre  155 mm nas

operações de Ataque, aprofundando-se no tema, por meio de pesquisa bibliográfica

nos  manuais  publicados  pelo  Exército  Brasileiro.  Poderá  auxiliar,  ainda,  como

pressuposto teórico para outros estudos que sigam esta mesma linha de pesquisa.

Aspira-se, também, buscar auxiliar o Comando nos níveis Unidade e Grande

Unidade,  responsáveis  pelo  apoio  logístico  em  sua  tropa,  no  melhoramento  da

logística do suprimento Classe V para o sucesso da manobra, principalmente nas

ações decisivas do combate como é o caso do Ataque.
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2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento

das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema, foram utilizados os conceitos da

pesquisa  quantitativa,  devido  às  referências  numéricas  obtidas  por  meio  dos

questionários  sendo  fundamentais  para  a  compreensão  das  necessidades  e

dificuldades encontradas pelos militares em relação ao tema proposto.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em

vista o limitado conhecimento escrito disponível acerca do tema, o que exigiu uma

familiarização  inicial,  materializada  pelas  entrevistas  exploratórias e  seguida  de

questionário para uma amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Inicia-se o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos,

a fim de viabilizar  a solução do problema de pesquisa,  sendo baseada em uma

revisão  de  literatura  no  período  de  outubro  de  1998  a  abril  de  2017.  Essa

delimitação baseou-se na necessidade de atualização do tema, visto que tanto a

doutrina de logística como a de artilharia nas operações se encontram em constante

evolução e a grande preocupação com o tema iniciou-se na década passada. 

O limite anterior havia sido inicialmente pré-determinado almejando incluir a

inserção do obuseiro 155 mm nas Organizações Militares de Artilharia do Exército

Brasileiro,  datado  de  1942.  Entretanto,  a  elaboração  dos  manuais  do  EB  que

abordam a logística de Suprimento Classe V (C6-20) e o Grupo de Artilharia de

Campanha nas Operações de Guerra  (EB60-ME-12.301) exigiram que o período

estipulado fosse estendido para o ano de 1998.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  Artilharia,  Suprimento,  Munição,

Remuniciamento,  operações de Ataque, Obuseiro  155 mm, Logística, juntamente

com seus correlatos em inglês e espanhol, na base de dados Rede de Bibliotecas

Integradas do Exército (RedeBIE), em sítios eletrônicos de procura na rede mundial
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de  computadores,  biblioteca  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO),

sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e espanhol. O sistema

de busca foi complementado pela coleta de manuais de campanha referentes ao

tema, do EB e dos EUA, em período de publicação diverso do utilizado nos artigos.

Quanto  ao  tipo  de  operação  militar,  a  revisão  de  literatura  limitou-se  a

operações ofensivas, com enfoque prioritário nas operações de Ataque.

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em português  ou  inglês,  relacionados à  logística  do

suprimento militar;

-  Estudos  publicados  em  português  ou  inglês,  relacionados  à  operações

ofensivas;

-  Estudos  publicados  em português  ou  inglês,  relacionados  ao  Grupo  de

Artilharia de Campanha em Operações de Guerra;

- Estudos qualitativos sobre as características das Operações Ofensivas de

Ataque.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego de GAC 105 mm; 

-  Estudos  que  abordam o emprego  de  GAC 155  mm em outros  tipos  de

Operações Ofensivas tais como a Marcha para o Combate, o Reconhecimento em

Força, o Aproveitamento do êxito ou a Perseguição; e

- Estudos que abordam a Logística do Suprimento das demais classes nas

Operações Ofensivas de Ataque.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

entrevista exploratória e questionário.

2.2.2 Questionário

A  amplitude  do  universo  foi  estimada  a  partir  do  efetivo  de  oficiais  que

exercem atualmente a função de Oficial de Logística (S4) nas Unidades.  O estudo

foi  limitado  particularmente  aos  oficiais  da  arma  de  artilharia  servindo  em

Organizações Militares (OM) 155 mm, oriundos da Academia Militar das Agulhas
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Negras, devido à sua formação mais completa e, quando possível, já aperfeiçoados

de modo a permitir o exercício da funções de Estado-Maior das respectivas OM.

A função de S4 foi escolhida pelo fato de sua intrínseca relevância dentro do

Estado-Maior de uma OM, bem como ser o chefe desta Seção o responsável direto

pela  coordenação  e  fiscalização  dos  trabalhos  atinentes  a  distribuição  dos

suprimentos, em especial o Classe V.

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita a

militares  que  exercem atualmente  a  função  de  S4,  não  contemplando  todos  os

militares que já passaram por essa função nos GAC 155 mm em anos anteriores. 

Dessa  forma,  utilizando-se  dados  obtidos  no  site institucional  do  Exército

Brasileiro, a população a ser estudada foi estimada em nove militares, sendo esse o

número  de  GAC 155  mm existentes  na  Força  Terrestre.  A  fim  de  atingir  maior

confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa,

utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de

10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de seis. 

Apesar da função de S4 ser comumente exercida por oficiais intermediários

aperfeiçoados (capitães com o curso da EsAO) e oficiais superiores (majores),  a

amostra  contemplou  oficiais  intermediários  não  aperfeiçoados,  devido  a

peculiaridades no Quadro de Cargos Previstos (QCP) de algumas OM. Dessa feita,

foram distribuídos questionários para sete oficiais que já exerceram a função de S4

que já adquiriram certo grau de experiência no corpo de tropa.

O  efetivo  acima  foi  obtido  considerando  116%  da  amostra  ideal  prevista

(nideal=06), utilizando-se como N o valor de nove militares que exercem atualmente a

função de S4 em OM 155 mm.

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a

não  haver  interferência  de  respostas  em  massa  ou  influenciadas  por  episódios

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta

(pessoalmente) ou indireta (e-mail) para sete militares que atendiam os requisitos.

Entretanto, devido a diversos fatores, somente cinco respostas foram obtidas (83,3%

de nideal e 71,4% dos questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar

nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto.

A partir do nideal (06), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=05) foi
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superior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da

amostra, contribuindo para o resultado da pesquisa.

Foi  realizado  um  pré–teste  com  três  capitães-alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a

amostra  proposta  no  estudo,  com a  finalidade  de  identificar  possíveis  falhas  no

instrumento  de  coleta  de  dados.  Ao  final  do  pré-teste,  foram  observadas

oportunidades de melhoria,  tais  como a atualização de uma informação sobre a

referência de manual que estava desatualizada, além do ajuste para que fossem

propostas questões com um maior grau de objetividade. Após a correção dos itens

supracitados, seguiram-se os demais da forma corrigida.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No combate, uma força pode valer-se de duas posturas no que se refere aos

tipos de operações. Esta poderá tomar uma postura tanto defensiva, como ofensiva.

Portanto, dizemos que as operações podem ser defensivas ou ofensivas. Mesmo

durante as operações que visam defender alguma parte do terreno ou canalizar o

inimigo  para  uma  determinada  área,  deve-se  buscar  ter  um  comportamento

ofensivo.

As  operações  ofensivas  se  desdobram em cinco  tipos:  a  marcha  para  o

combate, o reconhecimento em força, o Ataque, objeto principal de estudo deste

artigo, o aproveitamento do êxito e a perseguição. 

O referido trabalho procurou enfatizar por meio de questionário e da entrevista

apenas  as  operações  ofensivas  (Ataque).  Estas  operações,  além  de  exigirem

superioridade  de  poder  de  combate  no  local  escolhido  para  o  Ataque,  também

requerem necessidade de se ter forças prontas para a concretização deste ataque.

Por isso, é necessário que se tenha superioridade esmagadora no ataque principal,

a fim de destruir o inimigo no momento e local escolhido:

As Operações Ofensivas (Op Ofs) são operações terrestres agressivas nas
quais predominam o movimento, a manobra e a iniciativa, com a finalidade
de cerrar sobre o inimigo,  concentrar um poder  de combate superior,  no
local e momento decisivo, e aplicá-lo para destruir suas forças por meio do
fogo,  do movimento  e  da ação de choque e,  obtido  sucesso,  passar  ao
aproveitamento do êxito ou à perseguição. (EB20-MF-10.103 OPERAÇÕES,
2014, p. 4-3)

Como se  pode  perceber,  o  fogo  é  parte  integrante  da  manobra  e  exerce

grande influência na montagem e conduta do Ataque. Nesse sentido, o emprego de
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um GAC 155 mm nas operações de Ataque é crucial para se obter um maior poder

de fogo em local e momento específicos. 

Os GAC 155 mm, Unidades essenciais para se obter um maior poder de fogo,

são constituídos por obuseiros com calibre de 155 milímetros, podendo ser divididos

em relação a sua mobilidade em auto rebocados (AR) ou autopropulsados (AP). O

obuseiro 155 mm AR M114 teve seu projeto iniciado durante a Segunda Guerra

Mundial,  sendo  modernizado  posteriormente,  recebendo  um  novo  reparo.  Os

obuseiros existentes no Brasil são de origem norte-americana e sul-coreana, estes

últimos  adquiridos  em  1980.  É  um material  extremamente  preciso  sendo  ainda

utilizado por diversos exércitos do mundo, tais como Paquistão, Chile, Argentina,

Coréia do Sul, dentre outros. 

                                            FIGURA 01: Obuseiro 155 mm M 114
Fonte: Centro de Instrução de Blindados 2002

A tendência mundial é que se deve dispor de equipamento capaz de adaptar-

se  às  diversas  situações  de  combate  e  mostrar-se  operacional  sob  quaisquer

condições de terreno, clima e temperatura. Entretanto, o M 114 é um obuseiro de

difícil  e  demorado  acionamento,  que  necessita  de  um  número  de  serventes

considerável, tendo uma saída de posição um tanto quanto demorada.

As mudanças de posição são cada vez mais frequentes no combate moderno

devido a vários fatores tais como o emprego de meios de busca de alvos, Sistema

de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) e radares de trajetória.  O elevado

tempo de mudança de posição de uma Subunidade deste material é elencado como

um  dos  principais  pontos  negativos:  vinte  minutos  (DADOS  MÉDIOS  DE

PLANEJAMENTO, 2008, p. 4-1). 

Adotado pelo Brasil na década de 80, porém com projeto que remonta ao final

da Segunda Guerra  Mundial,  o  obuseiro  155 mm auto-rebocado M114,  até bem
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pouco tempo constituiu-se no mais importante, por vezes único, material disponível

da Artilharia Divisionária brasileira.

Já o obuseiro 155 mm AP M109 foi desenvolvido pela Cadillac Gage Motor

Car Division da General Motors, nos Estados Unidos, a partir de 1954, para atender

à solicitação do exército norte-americano de substituir o obuseiro 105 M52 AP, em

uso entre 1955 e 1962.

A família do M109 compreende um veículo de direção e controle de tiro, com

um sistema de  computador  tático  nível  grupo  e  uma viatura  de  remuniciamento

(M992),  para  cada  obuseiro,  totalmente  automatizada  e  com  capacidade  de

transportar 110 tiros de 155 mm e de remuniciar até 6 tiros por minuto. 

Como  características  de  identificação,  destacam-se  no  M109:  torre  larga

montada à traseira do chassi e com a frente curva; sete pares de pequenas rodas de

apoio  de  cada  lado  do  casco;  polia  tratora  frontal  e  tensora  à  retaguarda,  não

possuindo rodetes de retorno para as lagartas; o casco apresenta as laterais e a

traseira  na  vertical  e  a  parte  frontal  larga  inclinando-se  de  modo  suave,  em

ascendência, até atingir a horizontal antes da torre, prosseguindo até a retaguarda; o

tubo do M108 é muito curto e com extrator de fumaça; o tubo do M109 A3 é longo,

com extrator de fumaça e freio de boca.

                                  FIGURA 02: Obuseiro 155 mm M109 A3
                                  Fonte: DefesaNet

Como desvantagens, foram levantadas que este armamento, assim como os

blindados sobre lagarta de maneira geral, apresenta limitações quanto à mobilidade

estratégica, elevado consumo de combustível e necessita de uma manutenção mais

apurada:  fluidos que se acumulam no espaço entre o fundo do casco e o piso da

torre podem criar riscos de segurança e causar problemas de manutenção com os
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componentes  da  suspensão,  além de problemas sistêmicos de  arrefecimento do

motor.

Os GAC 155 mm são os responsáveis pelo apoio logístico às Subunidades

orgânicas e elementos em reforço. No que tange a logística do suprimento Classe V,

o  GAC possui  um Grupo de Remuniciamento da Seção Logística  da Bateria  de

Comando e as Turmas de Remuniciamento das Baterias de Obuses.

Todo o apoio logístico do GAC se processa a partir de sua área de trens (AT),

que se constitui no local imprescindível para funcionamento logístico. Além da AT do

GAC, o apoio logístico se complementa por meio das AT das Baterias de Obuses,

atuando de forma a completar o ciclo do suprimento até a chegada da munição na

Linha de Fogo das Baterias de Obuses. Eventualmente, os trens das Baterias ou

parte deles podem se desdobrar na AT do GAC.

O Comandante do GAC é o responsável pelo apoio logístico no Grupo. O

Oficial de Logística (S4) é o principal assessor do comandante do GAC nos assuntos

relacionados à logística do suprimento Classe V. Para isso, o S4 planeja, coordena e

supervisiona as atividades desta classe de suprimento. 

Este elemento do Estado-Maior, além de planejar as atividades logísticas do

grupo, é o responsável por propor a localização dos trens e a oportunidade dos seus

deslocamentos. No questionário, uma das questões focou os seguintes itens abaixo:

-  Dificuldade  do  apoio  logístico  no  suprimento  Classe  V  decorrente  da

velocidade com que ocorrem as operações;

- Distância de apoio logístico, que acaba por ficar superior à máxima permitida

para um apoio eficaz e por questões de segurança para os comboios do GAC que

buscam o suprimento ou dos órgãos logísticos que suprem as unidades; e

- Exigência de que o local de desdobramento do posto de remuniciamento

deve satisfazer algumas características, tais como facilidade de ligação com a EPS

(Estrada Principal de Suprimento), espaço para dispersão e manobra de viaturas,

facilidade para a camuflagem, desenfiamento e solo firme e seco.

Com base nos fatores acima, foi questionado se estes foram obedecidos na

escolha  do  local  de  desdobramento  do  posto  de  remuniciamento  durante  as

operações de Apoio de Fogo de Artilharia (Exercícios de Apoio à Arma Base, tais

como Adestramento de GU, DE etc). O gráfico a seguir apresenta o resultado obtido:
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GRÁFICO 1  – Opinião da amostra se todos os  critérios foram obedecidos pelos entrevistados na
escolha do local de desdobramento do posto de remuniciamento

Fonte: O autor

A partir  deste resultado, observa-se que para a grande maioria,  muito dos

fatores  não  foram  satisfeitos  ao  se  planejar  as  atividades  logísticas  do  Grupo,

percebendo-se uma grande dificuldade  do  alinhamento  concomitante  dos fatores

técnicos  e  táticos.  Por  vezes  os  fatores  táticos  eram  obedecidos,  entretanto

pecavam nas distâncias logísticas. 

Os trabalhos com o suprimento Classe V são de extrema importância para o

sucesso  das  operações  em combate,  em especial  o  Ataque.  As  características

físicas das munições de artilharia, as quantidades exigidas para o cumprimento das

missões e sua influência nas operações táticas justificam a sua importância no GAC.

Esse item sofreu alguns questionamentos pelos respondentes, principalmente

no que tange aos tipos de munição de Art 155 mm solicitadas ao Escalão Superior e

que,  de  fato,  a  respectiva  OM  foi  contemplada.  A  tabela  a  seguir  apresenta  o

resultado obtido:

TABELA 1: Avaliação da amostra sobre os tipos de munição de Art 155 mm solicitadas/recebidas do 
Escalão Superior

Tipo de
Munição

Munição foi solicitada?
Munição foi recebida

para a realização
dos exercícios?

Auto
Explosiva

Sim Sim

Fumígena Sim Sim
Iluminativa Sim Sim
Inteligente Não Não
Incendiária Não Não

Química Não Não
Fonte: O autor

O resultado desse item nos mostra que a totalidade das munições solicitadas,

no  que  tange  somente  ao  tipo,  e  não  à  quantidade,  foram  atendidas.  Não  se

puderam precisar os motivos pelos quais os outros tipos de munição foram sequer

solicitados. 
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Alguns termos e expressões são de suma importância para a compreensão

da gestão do suprimento classe V, que são definidos abaixo:

Dotação Orgânica (DO)  –  É a  quantidade  de  cada item de  suprimento
classe V, expressa em tiros por arma, transportada pelo GAC, para atender
às necessidades de emprego operacional. Inclui a munição conduzida pelos
homens,  pelas  viaturas  das  turmas  de  remuniciamento  das  Baterias  de
Obuses e pelas viaturas do grupo de remuniciamento da seção logística da
Bateria de Comando. Normalmente é recompletada à medida que for sendo
utilizada, de forma a estar sempre completa. Quando não for possível o seu
recompletamento,  esta  munição  só  poderá  ser  utilizada  mediante
autorização do Comandante da Brigada ou Divisão de Exército.
Munição Necessária -  É a quantidade de munição, expressa geralmente
em tiros por arma e por dia, prevista como sendo necessária para consumo,
nos diferentes tipos de situações e de operações, durante um determinado
período.  Essas  estimativas  normalmente  são  consolidadas  no  Escalão
Brigada. O S4 do GAC calcula a munição necessária e informa a Brigada. É
um fator que pode determinar restrições ao consumo.
Munição Disponível - É a quantidade de munição, expressa em tiros por
dia, que o Grupo poderá receber durante determinada operação. Quando a
munição  disponível  for  igual  ou  maior  que  a  munição  necessária,  não
haverá restrições de munição. A fixação da munição disponível não implica
no seu consumo total.
Munição  para  consumo imediato -  É  uma  determinada  quantidade  de
munição que deve ser consumida até 24 horas após o seu recebimento pela
OM na instalação de suprimento. Tal munição é recebida, mesmo quando a
DO  estiver  completa.  Portanto,  o  GAC  pode  ter,  temporariamente,  uma
quantidade de Mun superior  à sua DO. Sendo assim,  algumas vezes,  o
GAC terá  que  abandonar  este  tipo  de munição para  poder  se  deslocar.
Normalmente,  a  munição  prevista  para  uma  preparação  ou  contra-
preparação é solicitada para consumo imediato. (C 6-140 BATERIAS DO
GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, 1995, p. 14-1 e 14-2)

É importante salientar que os manuais de artilharia não citam qual a DO ideal

para  os  GAC 155  mm orgânicos  de  Brigada  e  de  Artilharia  Divisionária,  sendo

sugeridas apenas a DO para os GAC 105 mm Auto-Rebocado orgânicos de Brigada

no Manual C 6–140 BATERIAS DO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, p. S-

2: 164 tiros por arma, incluindo munição Auto Explosiva, Química e Iluminativa. 

A Área de Trens do Grupo geralmente localiza-se na área de retaguarda da

Brigada ou da Divisão de Exército, buscando atender as necessidades logísticas e

se favorecer da segurança prestada nesse local. 

Em algumas situações específicas, como nas circunstâncias de movimento

exigidas nas operações de Ataque, as ações normalmente se iniciam de maneira

centralizada e ao longo da operação tendem a descentralização dos meios de apoio

de fogo. Nesses casos, o Grupo de Remuniciamento, que se desdobra normalmente

entre  a AT e as posições das Baterias de Obuses,  necessitará  também agir  de

maneira descentralizada. 

Esse  remuniciamento  no  GAC  se  baseia  na  manutenção  da  Dotação

Orgânica sempre completa. Tal remuniciamento deve ser da maneira mais rápida e
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simples  possível.  A  capacidade  de  transporte  das  Turmas  de  Remuniciamento

(Baterias de Obuses) e do Grupo de Remuniciamento da Seção Logística (Bateria

de Comando) no recompletamento do suprimento Classe V de um GAC 155 mm

durante  a  operação  de  Ataque  é  um  fator  que  irá  influenciar  diretamente  no

cumprimento das diversas missões de tiro exigidas nesse tipo de operação ofensiva.

 Foi investigada a percepção dessa capacidade sendo levantadas três opções

para avaliar a eficiência desse recompletamento do suprimento Classe V dos GAC

155 mm: “totalmente criterioso e eficiente”, “parcialmente criterioso e eficiente” ou

“deficiente”. O eixo vertical apresenta a quantidade de entrevistados. Fruto dessa

análise foram aferidos alguns dados representados no gráfico abaixo:

0

1

2

3

GRÁFICO 2  – Resultado  da amostra  sobre  a  avaliação  da capacidade  de transporte  no
recompletamento do suprimento Classe V dos GAC 155 mm

Fonte: O autor

Sobre esse assunto, foi feito um segundo questionamento caso a resposta

anterior  tenha  sido  “PARCIALMENTE  CRITERIOSO  E  EFICIENTE”  ou

“DEFICIENTE”, solicitando aos entrevistados para que citassem quais as possíveis

causas para a avaliação desse fator, no qual se destacou o comentário que citava a

falta de viaturas e reboques adequados para o transporte de munição de artilharia,

além da  carência  de  pessoal  com treinamento  efetivo  de  carregamento  com as

quantidades de munição previstas para cada tipo de viatura. 

Notadamente, os argumentos principais para a deficiência no que tange ao

transporte baseiam-se na insuficiência ou defasagem atual de meios, em particular

as viaturas, o que implica diretamente no baixo nível de adestramento para esse tipo

de atividade.

De maneira geral  o emprego do GAC  155 mm nas operações de Ataque,

obedecerá alguns fatores fundamentais, tais como: 
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Surpresa, ação de massa, continuidade do apoio e a supremacia sobre a
artilharia  inimiga.  Para  alcançá-los  é  impositivo  um  maior  grau  de
centralização  antes  da  operação  e  logo  no  seu  início.  Conforme  o
desenvolvimento do ataque é normal a descentralização do GAC, tendendo
quase  para  a  total  descentralização  no  aproveitamento  do  êxito  e  na
perseguição.  (EB60-ME-12.301  O  GRUPO  DE  ARTILHARIA  DE
CAMPANHA NAS OPERAÇÕES DE GUERRA, 2017, p. 18-1)

No apoio ao Ataque, os GAC 155 mm orgânicos de Brigada devem realizar as

seguintes ações: proteger a tomada do dispositivo de ataque pela força que está

sendo apoiado, apoiar o lançamento e a progressão do escalão que se encontra

realizando o Ataque e proteger esse escalão nos períodos de reorganização, após a

conquista dos objetivos específicos e na consolidação destes. 

Já os GAC 155 mm que compõe a Artilharia Divisionária devem, de maneira

específica: ocupar posições centrais na manobra da Divisão de Exército, estar em

condições de executar missões de tiro em toda a Linha de Partida/Linha de Contato

(LP/LC), bater os objetivos estabelecidos pela Divisão de Exército e aprofundar os

Fogos dos GAC orgânicos das Brigadas.

É de se salientar que nesse tipo de Operação Ofensiva utiliza-se um elevado

volume  de  fogos,  o  que,  naturalmente,  acarreta  para  a  artilharia,  um  elevado

consumo de munição. Entretanto:

O  excesso  de  munição  apanhada  nos  postos  de  suprimento  deve  ser
justificado,  pois,  qualquer  munição  que  ultrapasse  a  dotação  orgânica
prejudica a mobilidade do Grupo, não podendo este ultrapassar 30% da sua
capacidade  de  remuniciamento.  (C6-20  -  GRUPO  DE  ARTILHARIA  DE
CAMPANHA, 1998, p. 9-9)

Sobre esta aparente dificuldade logística, acentuada principalmente nos GAC

155 mm, onde a munição orgânica, por ter peso e volume maiores comparadas às

granadas  105  mm,  influenciará  diretamente  na  mobilidade  dos  GAC,  foram

realizados questionamentos sobre até que ponto é favorável trocar o VOLUME DE

FOGOS pela MOBILIDADE durante essas ações no Ataque.

Em  linhas  gerais,  foi  questionado  qual  o  assessoramento  que  os

entrevistados  proporiam  aos  seus  respectivos  Comandantes  para  esta  questão.

Foram observados os seguintes resultados conforme tabela abaixo:
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TABELA 2: Percentual da amostra sobre a dinâmica volume de fogos x mobilidade de GAC 155 mm 
durante as operações ofensivas de Ataque

NR
AÇÃO

AÇÕES A SEREM REALIZADAS
PERCEN

TUAL

1

Prosseguir  nas  ações  de  Ataque  propondo  uma  dotação
AQUÉM  da  normal  permitida  (70%  a  90%  da  “dotação
orgânica”  e “consumo imediato”,  (ocasionando uma ALTO
RISCO  NO  VOLUME  DE  FOGOS,  mas  mantendo  uma
EXCELENTE MOBILIDADE do GAC);

0%

2

Prosseguir nas ações de Ataque com a dotação NORMAL
permitida  (100%  da  “dotação  orgânica”  e  “consumo
imediato”,  (ocasionando  um  RISCO  NO  VOLUME  DE
FOGOS, mas MANTENDO BOA A MOBILIDADE do GAC);

60%

3

Prosseguir  nas  ações  de  Ataque  com  a  dotação  DE
SOBRECARGA  (até  30%  além  da  “dotação  orgânica”,
(ocasionando  um  BOM  VOLUME  DE  FOGOS,  mas
PERDENDO PARCELA DA MOBILIDADE do GAC);

40%

4

Prosseguir  nas  ações  de  Ataque  com uma  dotação  NÃO
PREVISTA  EM MANUAL,  de  até  50%  além  da  “dotação
orgânica”,  (ocasionando  um  EXCELENTE  VOLUME  DE
FOGOS,  mas  COM  UMA  PERDA  SIGNIFICATIVA  NA
MOBILIDADE do grupo);

0%

Fonte: O autor

Relativo à observação, apesar de se haver a proposta de ações que sugerem

uma excelente mobilidade (ação Nr 1) ou um excelente apoio de fogo (ação Nr 4),

100%  do  assessoramento  optou  por  uma  mescla  entre  os  dois  fatores.  Cabe

ressaltar que, mesmo havendo um aparente equilíbrio nessas ações (ação Nr 2 e 3),

em ambas ocorrem desvantagens (possível comprometimento  no volume de fogos

ou perda de parcela da mobilidade do GAC) que poderão influenciar diretamente no

êxito das operações ofensivas de Ataque.
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4 CONCLUSÃO

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a

compreensão sobre a logística do suprimento Classe V de um GAC 155 mm no

Ataque.

A busca e análise de dados permitiu, ainda, identificar que, dentre os diversos

elementos da Logística de Suprimento Classe V, a ausência do estabelecimento de

parâmetros, sequer sugestivos, sobre a dotação orgânica de Suprimento Classe V

para os GAC 155 mm orgânicos de Brigada e de Artilharia Divisionária constitui-se

um fator dificultador para uma percepção aos Oficiais de Logística nas Operações. 

No  que  refere  a  escolha  do  local  de  desdobramento  do  Posto  de

Remuniciamento feita pelos Oficiais de Logística das Unidades, percebeu-se que a

maioria dos critérios foram obedecidos pelos entrevistados, não sendo esse um fator

que viesse a comprometer o funcionamento da Logística de  Suprimento Classe V

nas Operações de Ataque.

Já  em relação  à percepção  da  capacidade  de  transporte  das  Turmas  de

Remuniciamento  e  do  Grupo  de  Remuniciamento  da  Seção  Logística  no

recompletamento do suprimento Classe V de um GAC 155 mm durante a operação

de Ataque, chegou-se a conclusão de que os trabalhos destas Turmas apresentam-

se de maneira criteriosa e eficiente nas OM, havendo casos pontuais de deficiência

devido a fatores externos (falta de viaturas e reboques adequados para o transporte

da munição).

Sobre  a  dificuldade  logística  de  se  ter  um elevado  consumo  de  munição

caminhando ao encontro da mobilidade do GAC nesse tipo de Operação, conclui-se

que 100% do assessoramento optou por uma mescla balanceada entre mobilidade e

apoio de fogo em todo o percurso da Operação. 

Entretanto,  cabe  ressaltar  que  tal  posição,  apesar  de  aparentemente

moderada,  poderá  em  determinados  momentos  do  Ataque,  não  ser  oportuna,

cabendo uma perda de parte da mobilidade em prol de um acentuado volume de

fogos e vice-versa. Recomenda-se, dessa forma, que haja uma criteriosa análise

desse  balanço  pelo  Estado  Maior  de  modo  a  proporcionar  um  melhor

assessoramento ao Cmt para cada fase do Ataque. 
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Por fim, conclui-se que o fluxo normal do suprimento Classe V, preconizado

no manual de campanha, C 6-20 Grupo de Artilharia de Campanha, pode vir a não

atender com eficiência de mobilidade e Apoio de Fogo esperada a um GAC 155 mm

durante a operação de Ataque. 
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ANEXO A – Questionário

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (E)

O presente instrumento é parte  integrante  da pesquisa do Cap Art  Carlos

Eduardo Carneiro Ramalho, cujo tema é “A logística do suprimento Classe V de um

Grupo de Artilharia de Campanha 155 mm no ataque: um estudo”.

Pretende-se, através da compilação dos dados, fornecer subsídios para um

direcionamento mais preciso dos conhecimentos acerca da logística de suprimento

Classe V na função de Combate Fogos, especificamente de um Grupo de Artilharia

de Campanha 155 mm nas operações de ataque.

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, 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

pesquisa,  colaborando  nos  estudos  referentes  ao  desenvolvimento  da  doutrina

militar de modo a aperfeiçoar a eficiência da logística de suprimento Classe V. 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:

Carlos Eduardo Carneiro Ramalho (Capitão de Artilharia – AMAN 2007)

Celular: (21) 98340-6040

E-mail: kdtedu@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO

1. Posto/graduação  e  Nome-de-guerra,  Experiências  Profissionais

relevantes, Cursos e Estágios inerentes à área de estudo...

Posto _______ Nome de Guerra _________________________________________

OM: _____________________________
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Experiências  profissionais  relevantes  (SFC):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

QUESTIONAMENTOS – CARÁTER GERAL

2. Há quanto tempo o senhor encontra-se na função de S4 de sua atual

OM? 

(    ) 1 ano ou menos         (   ) 2 anos              (   ) 3 anos                     (   ) 4 anos ou 

mais 

3. O senhor já desempenhou essa função antes?

 (   )  Sim.                                    Por quanto tempo? _________________________

(    ) Não

4. O senhor já exerceu a função de S4 em operações de Apoio de Fogo

de Artilharia (Exercícios de Apoio à Arma Base, tais como Adestramento de GU, DE

etc...) ?

(   )  Sim                              

(    ) Não

5. De maneira geral, o senhor acha que a logística do suprimento classe

V atende ao Grupo de Artilharia de Campanha 155 mm ?

(   ) Sim

(   ) Não.

QUESTIONAMENTOS – CARÁTER ESPECÍFICO

6. Conforme  o EB60-ME-20-12.360  O  GRUPO  DE  ARTILHARIA  DE

CAMPANHA NAS OPERAÇÕES DE GUERRA (2016, P. 18-1), o êxito no emprego

do  GAC,  em situações  ofensivas,  dependerá  da  observância  de  alguns  fatores

fundamentais. Dentre eles está a supremacia sobre a Artilharia inimiga. Em especial
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nos Ataques utiliza-se um elevado volume de fogos,  o que acarreta um elevado

consumo de munição. 

Entretanto,  o  manual  C6-20  -  GRUPO  DE  ARTILHARIA  DE  CAMPANHA

(1998, p. 9-9): prevê que o excesso de munição apanhada nos postos de suprimento

deve  ser  justificado,  pois,  qualquer  munição  que  ultrapasse  a  dotação  orgânica

prejudica  a  mobilidade  do  Grupo,  não  podendo  este  ultrapassar  30%  da  sua

capacidade de remuniciamento. 

Em suma, parte de minha pesquisa gira em torno deste ponto: até que ponto

trocar VOLUME DE FOGOS por MOBILIDADE durante as ações no ataque, sendo

esses dois fatores mais agravados em Grupos 155 mm?

Em  linhas  gerais,  qual  o  assessoramento  que  o  senhor  proporia  ao  seu

respectivo Cmt para esta questão?

(   )  Prosseguir  nas  ações  de  ataque  propondo  uma  dotação  aquém  da

NORMAL  permitida  (70%  a  90%  da  “dotação  orgânica”  e  “consumo  imediato”,

(ocasionando uma ALTO RISCO NO VOLUME DE FOGOS, mas mantendo uma

EXCELENTE MOBILIDADE do grupo);

(    )  Prosseguir  nas ações de ataque com a dotação NORMAL permitida

(100% da “dotação orgânica” e “consumo imediato”, (ocasionando uma RISCO NO

VOLUME DE FOGOS, mas MANTENDO BOA MOBILIDADE do grupo);

(  ) Prosseguir nas ações de ataque com a dotação DE SOBRECARGA (até

30% além da “dotação orgânica”, (ocasionando um BOM VOLUME DE FOGOS, mas

PERDENDO UM POUCO DA MOBILIDADE do grupo);

(  ) Prosseguir nas ações de ataque com uma dotação NÃO PREVISTA EM

MANUAL  (até  50% além da  “dotação  orgânica”,  (ocasionando  um EXCELENTE

VOLUME DE FOGOS, mas COM UMA PERDA SIGNIFICATIVA NA MOBILIDADE

do grupo);

7. O manual C 6-20 Grupo de Artilharia de Campanha prevê a doutrina do

fluxo  logístico  do  suprimento  classe  V,  adotada  pelo  GAC,  que  consiste  no

recompletamento da Dotação Orgânica do grupo ou na aquisição de munição para o

consumo imediato, realizado pela Sec Log da Bia C junto ao P Sup Cl V do escalão

superior, através da troca de viaturas vazias por viaturas com munição. Porém, o

referido manual, comenta superficialmente a possibilidade de o grupo poder se valer

de processos especiais de suprimento.
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 No intuito de:

a. Desafogar as tropas empregadas diretamente no combate;

b. Otimizar o processo de suprimento, devido à retirada do PCM, visto

que o controle seria feito direto pelo próprio órgão logístico, o suprimento seria feito

por pessoal especializado em logística; e

c. Diminuir o fluxo de viaturas no EPS.

O  senhor  avaliaria  como  adequada  a  possibilidade  do  GAC  receber  o

suprimento classe V em sua AT, como ocorre com o suprimento classe I, ficando o

GAC somente com a responsabilidade de ressuprir a Linha de Fogo?

(   ) Sim

( ) Não. Porque?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. Como  o  senhor  avalia  a  capacidade  de  transporte  das  Turmas  de

Remuniciamento (Baterias de Obuses) e do Grupo de Remuniciamento da Seção

Logística (Bateria Comando) no recompletamento do suprimento Classe V na sua

OM?

(   ) TOTALMENTE criterioso e eficiente

(   ) PARCIALMENTE criterioso e eficiente

(   ) Deficiente

9. Caso  a  resposta  anterior  tenha  sido  “PARCIALMENTE  criterioso  e

eficiente” ou “Deficiente”, quais as possíveis causas que o senhor avalia para esse

fato ?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

10. Os trabalhos com o suprimento Classe V são de extrema importância

para  o  sucesso  das  operações  em  combate,  em  especial  o  ataque.  As
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características físicas das munições de artilharia, as quantidades exigidas para o

cumprimento das missões e sua influência nas operações táticas justificam a sua

importância no GAC. Fruto das demandas do S3 nessas operações, quais os tipos

de munição de Art 155 mm, que o senhor precisou solicitar ao Escalão Superior e

que, de fato, a OM foi contemplada?

(   ) Auto Explosiva  (   ) Fumígena  (   ) Iluminativa   (   ) Inteligente  (   ) Incendiária 

(   ) Química

(   )  Outras. Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11. Observamos a dificuldade do apoio logístico no suprimento classe V

decorrente da velocidade com que ocorrem as operações,  da distância de apoio

logístico, que acaba por ficar superior à máxima permitida para um apoio eficaz e

por questões de segurança para os comboios do GAC que buscam o suprimento ou

dos órgãos logísticos que suprem as unidades.

Além disso,  o  local  de  desdobramento  do posto  de remuniciamento  ainda

deve  satisfazer  algumas  características:  facilidade  de  ligação  com a  EPS  (Eixo

Principal de Suprimento), espaço para dispersão e manobra de viaturas, facilidade

para a camuflagem, desenfiamento e solo firme e seco. 

Ciente  de  que  é  difícil  conseguir  um  local  que  atenda  a  todas  essas

exigências, o senhor julga que esses critérios foram obedecidos na escolha do local

de desdobramento do posto de remuniciamento do exercício que o senhor participou

na função de S4?

(   ) Sim

(   ) Não.

Obrigado pela participação.
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ANEXO B – Proposta de solução prática

Trabalho
A logística do suprimento Classe V de um Grupo de

Artilharia de Campanha dotado de calibre 155 mm no
Ataque: um estudo

Autor Cap Carlos Eduardo Carneiro Ramalho

Orientador Cap Marcelo Vieira de Souza

Solução proposta Acrescentar texto no C 6-20 4. Ed. Brasília, DF, 1998.

ACRESCENTAR TEXTO COM GRIFO EM VERMELHO NA PAGINA 9-9 NO C 6-20 4. ED.

BRASÍLIA, DF, 1998.

PORTARIA Nº 098- EME, DE 15 DE OUTUBRO DE 1998

Aprova  o  Manual  de  Campanha  C  6-20  -
Grupo de Artilharia de Campanha, 4ª Edição,
1998.

ARTIGO III - Atividades Logísticas .................................................................. 9-7 a 9-12 9-4

Pag 9-9

(d) O GAC, portanto, pode possuir, provisoriamente, quantidade de munição superior

à sua dotação orgânica.  Este  excesso deve ser justificado,  pois,  qualquer  munição que

ultrapasse a dotação orgânica prejudica a mobilidade do Grupo, determinando, às vezes, o

abandono da mesma.  Recomenda-se, dessa forma, que haja uma criteriosa análise pelo

Estado-Maior do Grupo no que tange ao balanço: mobilidade x volume de fogos, de modo a

proporcionar  um  melhor  assessoramento  ao  Cmt  para  cada  fase  da  Defesa  e,

principalmente do Ataque.  Para o transporte do excesso de munição,  o comandante do
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Grupo  pode  ordenar  a  “sobrecarga”,  o  que  significa  autorização  para  que  a  Unidade

transporte, além da dotação orgânica, até 30% da sua capacidade de remuniciamento Para

evitar este excesso, normalmente, o suprimento é feito após o consumo.




