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RESUMO

Este  trabalho  descreve  a  gestão  logística  dos  meios  de  emprego  militar  de
motomecanização do Exército Brasileiro na área de fronteira do Comando Militar do Norte. Tal
abordagem  se  justifica  pela  imposição  de  dificuldades  e  obstáculos  ao  apoio  logístico,
ocasionados  pela  infraestrutura  precária  e  as  condições  climáticas  da  área  de  fronteira  da
Amazônia Oriental. Posto isto, o objetivo deste estudo é verificar como ocorre a gestão do apoio
logístico de suprimento e manutenção dos meios de emprego militar de motomecanização das
organizações militares da área de fronteira do Comando Militar  do Norte e apontar possíveis
medidas que melhorem esse apoio logístico prestado. Este propósito será conseguido a partir da
revisão bibliográfica e documental dos procedimentos e atividades logísticas desenvolvidas no
âmbito da 8ª Região Militar. O estudo revelou que o cenário natural e estrutural desfavorável da
área de fronteira da Amazônia Oriental impacta decisivamente no planejamento das atividades
logísticas desenvolvidas e somado com a volatilidade orçamentária do governo federal,  torna
complexa  a  gestão  logística,  considerando  a  trabalhosa  intermodalidade  do  transporte  de
suprimentos e equipamentos, a dificultosa assistência técnica aos meios de emprego militar de
motomecanização e os entraves jurídicos na aquisição de suprimentos e equipamentos, devendo
haver  planejamento  cuidadoso  e  cerrada  coordenação  das  atividades  logísticas  para  manter
sempre elevado o poder de combate das tropas que realizam a nobre missão de resguardar a
soberania territorial brasileira.
Palavras-chave: Apoio Logístico. Amazônia Oriental. Suprimento.
 

1 INTRODUÇÃO

Fronteira, segundo Foucher (2009, p. 21), é “o lugar onde o inimigo devia estar”, desta

forma,  é  vital  que  o  Brasil  controle  suas  fronteiras  para  resguardar  a  soberania  nacional,

principalmente, a fronteira norte, onde há a imensidão da Floresta Amazônica, área de inúmeras
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riquezas naturais. Assim, está previsto em lei que a segurança das fronteiras é missão do Exército

Brasileiro (BRASIL, 2012, p. 22).

O  Exército  Brasileiro  possui  tropas  guarnecendo  pontos  estratégicos  da  fronteira

amazônica, bravos militares que, dia e noite, estão prontos para defender a soberania territorial do

Brasil e, representa um enorme desafio, realizar o apoio logístico a essas tropas para manter o

poder de combate e a disponibilidade dos meios de emprego militar (MEM), tendo em vista que,

segundo Rodrigues (2013, p. 13), a área de fronteira da Amazônia Oriental é caracterizada por

infraestrutura  precária,  condições  climáticas  que  impactam  diretamente  na  durabilidade  de

equipamentos e baixa oferta de serviços especializados e produtos industrializados. 

Diante disto, este trabalho descreve a gestão logística dos meios de emprego militar de

motomecanização  do Exército  Brasileiro  na  área  de  fronteira  do  Comando  Militar  do  Norte

(CMN) e as oportunidades de melhoria dessa gestão.

Tal abordagem se justifica pela imposição de dificuldades e obstáculos ao apoio logístico,

ocasionados  pela  infraestrutura  precária  e  as  condições  climáticas  da  área  de  fronteira  da

Amazônia Oriental.

É importante ressaltar, também, a contribuição do trabalho para a 8ª Região Militar (8ª

RM), que presta o apoio logístico ininterrupto às organizações militares (OM) da área de fronteira

da Amazônia Oriental.

Posto isto, o objetivo deste estudo é verificar como ocorre a gestão do apoio logístico de

suprimento e manutenção dos meios de emprego militar de motomecanização das organizações

militares da área de fronteira do Comando Militar  do Norte e apontar possíveis medidas que

melhorem esse apoio logístico prestado. 

Este  propósito  será  conseguido  a  partir  da  revisão  bibliográfica  e  documental  dos

procedimentos e atividades logísticas desenvolvidas no âmbito da 8ª RM.

2 A LOGÍSTICA NO EXÉRCITO BRASILEIRO

A missão do Exército Brasileiro, segundo Brasil (2008, p. 99), é a “defesa da Pátria, à

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”.

O Comando do Exército Brasileiro divide o Brasil em oito comandos militares de área,

que  são  responsáveis  pelo  preparo  e  emprego  da  tropa,  tendo  o  CMN  sua  área  de
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responsabilidade compreendida pelos  estados do Amapá,  Maranhão,  Pará e extremo norte  de

Tocantins (RODRIGUES, 2013, p. 28).

Dentre as diversas atividades desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, pode-se destacar a

fundamental função de combate Logística, que, segundo Brasil (2014, p. 2-1), é responsável pela

aquisição, armazenamento, transporte, distribuição e manutenção dos MEM.

A Força Terrestre, por meio do Manual de Campanha de Logística (BRASIL, 2014, p. 1-

1), define que “a logística deverá ser delineada para apoio às operações de amplo espectro, em si-

tuações de guerra e não guerra, dispondo de uma estrutura compatível capaz de evoluir, rapida-

mente e com o mínimo de adaptações, de uma situação de paz para a de guerra”.

O Comando Logístico (COLOG), órgão de direção setorial do Exército Brasileiro, tem a

missão  de  orientar  e  coordenar  o  apoio  logístico  ao  preparo  e  emprego  da  Força  Terrestre,

prevendo e provendo, no campo das funções logísticas Suprimento, Manutenção e Transporte, os

recursos e os serviços necessários ao Exército Brasileiro (BRASIL, 2011, p. 2), tendo sempre em

vista o pensamento de “logística na medida certa”, que requer uma estrutura modularizada para

utilização conforme a missão exigir (BRASIL, 2014, p. 1-1).

O  COLOG capilariza-se  pelo  território  nacional,  por  meio  das  regiões  militares,  que

supervisionam, planejam, coordenam e controlam toda atividade logística executada na Força

Terrestre, sendo a 8ª RM responsável pelo planejamento e coordenação das atividades logísticas

na área de responsabilidade do CMN (RODRIGUES, 2013, p. 29).

Desta forma, as regiões militares, por intermédio dos grupamentos e escalões logísticos,

procuram estruturar as suas cadeias logísticas baseadas nas classes de suprimento, criando seções

que coordenam e controlam os MEM conforme a divisão apresentada no Quadro 1.

Quadro 1: As Classes de Suprimento

MATERIAL CLASSE
Subsistência I
Intendência II

Combustíveis e Lubrificantes III
Material de Construção IV
Armamento e Munição V

Material de Engenharia e Cartografia VI
Comunicações, Eletrônica e Informática VII

Material de Saúde VIII
Motomecanização e Aviação IX

Material não incluído em outras classes X
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir da NARSUP (BRASIL, 2002a, p. 17)

Cabe ainda ressaltar, que a observação do Quadro 1 permite verificar que os MEM de

motomecanização pertencem à classe de suprimento IX e, conforme está descrito na NARSUP

(BRASIL,  2002,  p.  20),  referem-se  ao  produto  final  da  indústria  automobilística,  ou  seja,

viaturas.

Outra definição importante é a dos escalões de manutenção, pois, como está previsto no

Manual  de Campanha de Logística (BRASIL,  2014,  p.  3-9),  a  atividade de manutenção está

estruturada por escalões de manutenção, permitindo orientação, atribuição de responsabilidades e

emprego mais judicioso dos recursos financeiros. Cabe ressaltar que a definição dos escalões de

manutenção considera o grau de complexidade das estruturas  e  dos  serviços  de manutenção,

sendo definido conforme o Quadro 2:

Quadro 2: Escalões de Manutenção

Escalã
o

Responsável Descrição

1º
Usuário

OM Responsável pelo material
Manutenção preventiva e corretiva

Baixa complexidade / Foco na conservação 

2º OM Logística
Manutenção preventiva e corretiva

Média complexidade / Foco na reparação

3º OM Logística de Manutenção
Manutenção corretiva

Alta complexidade / Foco na reparação

4º
Instalações fabris do EB

Empresas contratadas

Manutenção modificadora
Projetos de engenharia

Foco na reconstrução ou modernização
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Brasil (2014, p. 3-9)

O COLOG estabelece, conforme o Manual de Campanha de Logística (BRASIL, 2014, p.

1-3),  a  função  de  combate  Logística  que  “integra  o  conjunto  de  atividades,  as  tarefas  e  os

sistemas inter-relacionados para prover apoio e serviços, de modo a assegurar a liberdade de ação

e proporcionar amplitude de alcance e de duração às operações”, conforme o Quadro 3:

Quadro 3: Áreas Funcionais de Apoio

Área Funcional de Apoio
Grupo

Funcional
Atividade

Material
Suprimento

Planejamento da demanda, aquisição,
armazenamento e distribuição

Manutenção Reparo dos MEM avariados
Transporte Deslocamento dos MEM, pessoal e animais
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Engenharia
Serviços de engenharia, tratamento de água e

gestão ambiental

Pessoal
Recursos
Humanos

Recompletamentos, serviços, bem-estar e
assistência religiosa

Saúde Saúde Apoio de saúde
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Brasil (2014)

A observação  do  Quadro  3  permite  a  constatação  de  que,  em relação  aos  MEM  de

motomecanização,  o  impacto  prioritário  será  da  Área  Funcional  de  Apoio  Material,  tendo

especial atenção para os Grupos Funcionais Suprimento, Transporte e Manutenção.

2.1 AS ORGANIZAÇÕES MILITARES LOGÍSTICAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO

O COLOG, segundo Comando (2015, p. 7), possui sua estrutura conforme a Figura 1:

Figura 1: Organograma do COLOG

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Comando (2015 p. 7)

A Figura 1 mostra  que o COLOG possui um órgão de apoio e uma Grande Unidade

logística  que  participam  diretamente  da  gestão  dos  MEM  de  motomecanização  do  Exército

Brasileiro.

A Diretoria de Material (D Mat), sediada em Brasília/DF, é o órgão de apoio responsável

por  coordenar  e  controlar  as  atividades  logísticas  de  suprimento  e  manutenção,  recursos  e

serviços  relativos  às  classes  de  suprimento  III  (Lubrificantes),  V  (Armamentos)  e  IX

(Motomecanização e Blindados) do Exército Brasileiro (COMANDO, 2015, p. 22).

A Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex), sediada no Rio de Janeiro/RJ, é a

Grande Unidade logística que tem a “atribuição de prover, nos grupos funcionais suprimento,

transporte,  manutenção  e  saúde,  os  meios  necessários  às  Grandes  Unidades  logísticas  e

administrativas da Força Terrestre em todo território nacional” (BASE, 2015, p. 19).

COLOG

Diretoria de 
Abastecimento

Diretoria 
de 

Material

Diretoria de Material 
de Aviação do 

Exército

Diretoria de 
Fiscalização de 

Produtos 
Controlados

Base de Apoio 
Logístico do 

Exército

Hospital de 
Campanha

Assessoria de Planejamento, Programação 
e Controle Orçamentário Centro de Operações Logísticas
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Para exercer suas atividades, segundo Base (2015), a Ba Ap Log Ex dispõe de cinco OM

logísticas,  sendo  as  seguintes  OM,  todas  sediadas  no  Rio  de  Janeiro/RJ,  que  participam

diretamente da gestão dos MEM de motomecanização: o Estabelecimento Central de Transporte

(ECT), que realiza o Grupo Funcional Transporte; o 1º Depósito de Suprimento (1º D Sup), que

realiza  o  Grupo  Funcional  Suprimento  para  todas  as  classes  de  suprimento,  excetuando

armamento e munição e o Batalhão Central de Manutenção e Suprimento (BCMS), que executa

as atividades do Grupo Funcional Manutenção.

3 A ÁREA DE FRONTEIRA DA AMAZÔNIA ORIENTAL

O Brasil define uma área de cento e cinquenta quilômetros, paralela à linha de limite com

os demais países da América do Sul,  como Faixa de Fronteira,  sendo esta  faixa de fronteira

considerada área de segurança nacional e a sua ocupação e exploração, depende de autorização

do governo federal, segundo Brasil (1979).

3.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE FRONTEIRA DA AMAZÔNIA ORIENTAL

O Exército Brasileiro, segundo Rodrigues (2013, p. 40) divide a Região Amazônica em

duas grandes áreas conhecidas como Amazônia Ocidental,  constituída pelos estados do Acre,

Amazonas,  Rondônia  e  Roraima  e  sob  responsabilidade  do  Comando  Militar  da  Amazônia

(CMA) e Amazônia Oriental,  constituída pelos estados do Amapá, Maranhão, Pará e extremo

norte de Tocantins (somente Amapá e Pará possuem faixa de fronteira) e sob responsabilidade do

Comando Militar do Norte (CMN).

A faixa de fronteira da Amazônia Oriental, segundo Silva (2011, p. 36) é marcada por uma

baixa densidade demográfica, tendo como principal centro populacional a cidade do Oiapoque,

localizada no estado do Amapá; disputas por terras; problemas com indígenas; extração ilegal de

madeira e a atividade de garimpo ilegal.

Há  carência  na  área  de  infraestrutura  básica,  grandes  barreiras  para  comunicação  e

circulação entre os centros populacionais,  tornando a área deficitária e pouco atrativa para a

iniciativa  privada,  tendo  em  vista  a  precariedade  das  infraestruturas  regionais  e  a  baixa

quantidade de população (SILVA, 2011, p. 37).
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A principal rodovia é a BR-156, que permite o acesso de Macapá, capital do estado do

Amapá, até a cidade do Oiapoque/AP, que está localizada na fronteira do Brasil com a Guiana

Francesa (PACHECO, 2017).

As  ferrovias  são  poucas  e  servem para  transporte  de  minério  oriundo de  projetos  de

extração mineral (RODRIGUES, 2013, p. 44).

Os  rios  são  bastante  utilizados,  porém,  a  marca  principal  é  o  transporte  feito  por

embarcações  regionais  de  média  e  pequena capacidade,  atendendo as  necessidades  locais.  O

transporte aéreo é vital para atingir áreas isoladas, sendo que a operação é feita por pequenas

aeronaves  e  pela  Força  Aérea  Brasileira  (FAB),  com  a  utilização  de  pistas  de  pousos  em

aeródromos  (PEIXOTO,  2012,  p.  146),  já  que,  segundo  Rodrigues  (2013,  p.  46)  não  há

aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO).

3.2  AS  ORGANIZAÇÕES  MILITARES  DA  ÁREA  DE  FRONTEIRA  DA  AMAZÔNIA

ORIENTAL

A faixa de fronteira da Amazônia Oriental possui três OM do Exército Brasileiro, sendo

todas subordinadas ao 34º Batalhão de Infantaria de Selva (34º BIS), localizado na cidade de

Macapá/AP, conforme a Figura 2:

Figura 2: OM da Faixa de Fronteira da Amazônia Oriental

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Rodrigues (2013)

4 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Companhia Especial de 
Fronteira

(Cia Esp Fron)

Companhia Especial de 
Fronteira

(Cia Esp Fron)

Local: Clevelândia do 
Norte
Estado: Amapá
Efetivo: 180 militares
Fronteira: Guiana 
Francesa
Modal de Transporte: 
Rodoviário e Aéreo

Destacamento Especial 
de Fronteira de Vila 

Brasil

Destacamento Especial 
de Fronteira de Vila 

Brasil

Local: Vila Brasil
Estado: Amapá
Efetivo: 30 militares
Fronteira: Guiana 
Francesa
Modal de Transporte: 
Fluvial ou Aéreo (Asa 
rotativa)

1º Pelotão Especial de 
Fronteira
(1º PEF)

1º Pelotão Especial de 
Fronteira
(1º PEF)

Local: Tiriós
Estado: Pará
Efetivo: 40 militares
Fronteira: Suriname
Modal de Transporte: 
Aéreo
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Considerando que  o  objetivo  deste  estudo é  verificar  como ocorre  a  gestão  do  apoio

logístico de suprimento e manutenção dos meios de emprego militar de motomecanização das

organizações militares da área de fronteira do Comando Militar  do Norte e apontar possíveis

medidas que melhorem esse apoio logístico prestado, a questão que norteou o estudo foi: Quais

as dificuldades e os obstáculos ao apoio logístico, ocasionados pela infraestrutura precária e as

condições climáticas da área de fronteira da Amazônia Oriental?

O objetivo da pesquisa é descritivo, que “pretende descrever os fatos e fenômenos de

determinada realidade” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.35),  pois busca descrever o apoio

logístico prestado, pela 8ª RM, às OM do Exército Brasileiro situadas na área de fronteira do

Comando Miliatr do Norte.
A natureza  da  pesquisa  é  aplicada,  que  tem por  objetivo  “gerar  conhecimentos  para

aplicação  prática,  dirigidos  à  solução  de  problemas  específicos”  (GERHARDT;  SILVEIRA,

2009, p.35), pois busca apresentar sugestões para melhorar o apoio logístico prestado às OM do

Exército Brasileiro situadas na área de fronteira do Comando Militar do Norte. 
A abordagem da  pesquisa é  qualitativa,  que  “não se preocupa com representatividade

numérica,  mas  sim  com  o  aprofundamento  da  compreensão  de  um  grupo  social,  de  uma

organização,  etc”  (GERHARDT;  SILVEIRA,  2009,  p.31),  pois  busca  compreender  o  apoio

logístico prestado, pela 8ª RM, às OM do Exército Brasileiro situadas na área de fronteira do

Comando Militar do Norte.
A  pesquisa  é  bibliográfica,  “utiliza  fontes  constituídas  por  material  já  elaborado,

constituído basicamente por livros e artigos científicos” (FONSECA, 2002, p. 32), pois tem o

objetivo de consultar manuais,  instruções provisórias e cadernos de instrução que abordam o

tema apoio logístico realizado pelo Exército Brasileiro.
A pesquisa  é  documental,  que  “recorre  a  fontes  mais  diversificadas  e  dispersas,  sem

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, [...] relatórios, documentos oficiais, [...], etc.”

(FONSECA,  2002,  p.  32),  pois  foram  consultados  os  seguintes  documentos:  Calendário  de

Transporte  de  Suprimento  para  o  ano  de  2017  do  8º  Depósito  de  Suprimento  (8º  D  Sup);

Compêndio Inspeções do COLOG; DIEx nº 6866-SGPIC/DABAST-Circular, de 15 de setembro

de 2017, da Diretoria de Abastecimento; Plano de Gestão 2016/2017 do Parque Regional de

Manutenção da 8ª RM (Pq R Mnt/8); Relatório de Existência de Viaturas do Sistema de Controle

Físico (SISCOFIS) da 8ª  RM; Relatório de Recursos Financeiros  do Sistema de Contrato de

Objetivos Logísticos (SISCOL) da 8ª RM e Tabelas e Mapas de Apoio Logístico do 8º D Sup.
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5  A  GESTÃO  DA  LOGÍSTICA  DOS  MEIOS  DE  EMPREGO  MILITAR  DE

MOTOMECANIZAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA ÁREA DE FRONTEIRA DO

COMANDO MILITAR DO NORTE

O Comando Militar do Norte é o responsável por todas as atividades operacionais na área

da Amazônia Oriental, sendo a 8ª RM, com sede em Belém/PA, o grande comando administrativo

responsável por toda a atividade de planejamento, execução e controle da logística para todas as

OM integrantes do Comando Militar do Norte (RODRIGUES, 2013, p. 46).

O Escalão Logístico da 8ª RM (Esc Log/8) é o centro do comando e controle de todas as

atividades logísticas desenvolvidas pela 8ª RM, que possui três OM logísticas responsáveis pela

execução  das  atividades  logísticas  dos  Grupos  Funcionais  Transporte,  Manutenção  e  Saúde

(PEIXOTO, 2012, p. 148).

5.1 A ESTRUTURA DE APOIO LOGÍSTICO DA 8ª RM

A estrutura de apoio logístico subordinada à 8ª RM está disposta conforme a Figura 3:

Figura 3: A Estrutura Logística da 8ª RM

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Peixoto (2012)

O Esc Log/8 possui uma Seção de Classe IX, composta por um oficial superior e um

sargento,  responsável  por  todas  as  atividades  logísticas  referente  à  gestão  dos  MEM  de

motomecanização  do  CMN.  O  Esc  Log/8  está  localizado  no  Quartel  General  Integrado  em

Belém/PA. 

8ª RM8ª RM

8º Depósito de Suprimento (8º D Sup)
Suprimento e Transporte

8º Depósito de Suprimento (8º D Sup)

Suprimento e Transporte

Parque Regional de Manutenção/8 (Pq R Mnt/8)
Manutenção

Parque Regional de Manutenção/8 (Pq R Mnt/8)

Manutenção

Hospital Geral de Belém (H Ge Be)
Saúde

Hospital Geral de Belém (H Ge Be)
Saúde

Esc Log/8Esc Log/8
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As atividades logísticas desenvolvidas pelas OM logísticas da 8ª RM são as descritas no

Quadro 4:

Quadro 4: Atividades Logísticas Desenvolvidas pelas OM Logísticas da 8ª RM

OM GRUPO FUNCIONAL ATIVIDADE

8º D Sup
Suprimento

Receber, armazenar e distribuir suprimentos e
MEM de todas as classes de suprimento

Transporte
Transportar suprimentos e MEM de todas as

classes de suprimento

Pq R Mnt/8 Manutenção
Manutenir e recuperar MEM avariados de todas as

classes de suprimento

H Ge Be Saúde
Executar atendimentos médicos, telemedicina e

evacuações aero médicas
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Peixoto (2012)

O 8º  D Sup recebe,  armazena e  transporta  todas  as  viaturas  das  OM de fronteira  da

Amazônia Oriental adquiridas pelo COLOG, como é possível verificar no Quadro 4, sendo o

local de entrega o 34º BIS, que tem o encargo de transportar essas viaturas até seu destino final,

ou seja, as OM de fronteira da Amazônia Oriental (RODRIGUES, 2013).

5.2  O  CICLO  LOGÍSTICO  DOS  MEIOS  DE  EMPREGO  MILITAR  DE

MOTOMECANIZAÇÃO

A cadeia de suprimento de peças, suprimentos, componentes, ferramental e equipamentos

dos MEM de motomecanização das OM de fronteira está disposta conforme a Figura 4:

Figura 4: Cadeia de Suprimento de Peças, Componentes e Ferramental dos MEM de Motomecanização

Pedidos Consolidados
SISCOL e Extra COLPedidos SISCOL e Extra COL

34º BIS Pq R Mnt/8 D Mat8ª RM8º D SupOM de
Fronteira

Fornecedor
CivilDescentralização de Recursos Financeiros
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1 - Pedido / 2 – Recurso Financeiro / 3 - Aquisição / 4 - Fornecimento
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da NARMNT (BRASIL, 2002b, p. 15)

Detalhando  a  Figura  4,  é  possível  verificar  que  as  necessidades  de  viaturas

administrativas,  suprimentos,  componentes  e  ferramental  das  OM  de  fronteira  do  Comando

Militar do Norte são encaminhadas, exclusivamente, para o 34º BIS, que verifica a possibilidade

de atendimento ou solicita o fornecimento para o Pq R Mnt/8 ou 8ª RM, dependendo do tipo de

necessidade. As necessidades não atendidas são lançadas no Sistema de Contrato de Objetivos

Logísticos (SISCOL), que são aprovadas pelo Esc Log/8 e encaminhadas para a D Mat (BRASIL,

2017, p. 4).

Todas as aquisições são realizadas por processos licitatórios, sendo, a grande maioria, na

modalidade  Pregão em Sistema de  Registro  de  Preço,  cabendo ressaltar  que  nenhum item é

adquirido na área de fronteira da Amazônia Oriental (RODRIGUES, 2013, p. 47).

O  34º  BIS  é  responsável  por  todos  os  trâmites  administrativos  e  logísticos  dos

suprimentos e MEM de motomecanização destinados às OM de fronteira do Comando Militar do

Norte,  pois  nenhuma  OM  de  fronteira  possui  autonomia  administrativa  (EXÉRCITO

BRASILEIRO, 2017a).

A aquisição dos suprimentos é feita por meio de licitação na modalidade Pregão com

Sistema de Registro de Preço (SRP), sendo a execução da licitação individualizada por classe de

suprimento, conforme o Quadro 5, e a aquisição dos MEM completos de todas as classes é feita

pelo COLOG, através de licitação centralizada e distribuição realizada pela Ba Ap Log Ex ou

diretamente pelas empresas vencedoras da licitação (RODRIGUES, 2013).

Quadro 5: Encargo de Licitação por Classe de Suprimento

OM CLASSE DE SUPRIMENTO
8ª RM I, III (Lubrificantes) e IX (Pneus e baterias)

Pq R Mnt/8 II, V (Peças e insumos de armamento), VI, VII e
IX (Peças, insumos e serviços para viaturas)

8º D Sup Serviços de transporte logísticos
H Ge Be VIII (Medicamentos e serviços de saúde)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Rodrigues (2013)

A distribuição da execução das  licitações apresentadas  no Quadro 5 tem por  objetivo

especializar  os  termos de referência  das  licitações,  pois  permite  que as OM especializadas  e
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detentoras  das  informações  técnicas,  qualitativas  e  quantitativas,  executem  os  processos

licitatórios correlatos.

Os  recursos  financeiros  necessários  para  aquisição  de  suprimentos  para  MEM  de

motomecanização são maiores que o montante recebido, anualmente, pela 8ª RM, como pode ser

visto na Figura 5, que apresenta a situação de recursos financeiros solicitados e disponibilizados

para a aquisição de pneus e baterias (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a).

Figura 5: Situação de Recursos Financeiros para Aquisição de Pneus e Baterias (8ª RM)

PEDIDO -  2016 RECEBIDO - 2016 PEDIDO -  2017 RECEBIDO - 2017

 
R$450.
000,00 

 
R$216.
147,03 

 
R$455.
000,00 

 
R$150.
000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SISCOL (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a)

Ao analisar  a  Figura  5,  é  possível  verificar  que o  déficit  no ano de  2016 foi  de  R$

233.582,97 (51,97%) e o déficit no ano de 2017 foi de R$ 305.000,00 (67,03%), sendo possível

deduzir que há uma demanda reprimida por suprimento de motomecanização na área da 8ª RM, o

que impacta diretamente no planejamento para as OM de fronteira da área da Amazônia Oriental. 

A distribuição  dos  suprimentos  destinados  às  OM  de  fronteira  da  área  do  Comando

Militar do Norte, segundo Rodrigues (2013, p. 50), tem origem no 8º D Sup, sendo transportado

para Macapá/AP, onde é centralizado no 34º BIS e, sob responsabilidade do 34º BIS, transportado

para Tiriós/PA, Clevelândia do Norte/AP e Vila Brasil/AP, conforme o Quadro 6.

Quadro 6: Atividades de Transporte para as OM da Área de Fronteira da Amazônia Oriental

OM ORIGEM DESTINO MODAL 
DISTÂNCI

A
TEMP

O

Destacament
o de Vila

Brasil

Belém/PA Macapá/AP Aquaviário 331km 36h

Macapá/AP
Clevelândia do

Norte/AP
Rodoviário 605km 8h30min

Clevelândia
do Norte/AP

Vila Brasil/AP Aquaviário 100km 6h

Cia Esp Fron
Belém/PA Macapá/AP Aquaviário 331km 36h

Macapá/AP
Clevelândia do

Norte/AP
Rodoviário 605km 8h30min
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1º PEF
Belém/PA Macapá/AP Aéreo 331km 1h

Macapá/AP Tiriós/PA Aéreo 591km 2h

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Peixoto (2012, p. 150)

As informações do Quadro 6 mostram que todo suprimento do Destacamento Especial de

Fronteira de Vila Brasil (Vila Brasil/AP) é transportado para a Cia Esp Fron (Clevelândia do

Norte/AP) e, depois, é transportado para Vila Brasil/AP.

O 8º D Sup realiza a viagem logística de suprimento, no modal aquaviário, a cada dois

meses, prestando apoio de transporte às OM localizadas nas cidades de Santarém/PA, Itaituba/PA,

Altamira/PA e Macapá/PA (TABELAS, 2016, p. 4).

A observação  da  atividade  de  transporte  desenvolvida  permite  que  seja  verificada  a

complexidade  para  o  planejamento  do  ciclo  de  suprimento,  tornando-se  um desafio  evitar  a

descontinuidade da cadeia de suprimento para as OM de fronteira da Amazônia Oriental.

5.3  A  ATIVIDADE  DE  MANUTENÇÃO  DOS  MEIOS  DE  EMPREGO  MILITAR  DE

MOTOMECANIZAÇÃO

A cadeia  de  manutenção  dos  MEM  de  motomecanização  das  OM  de  fronteira  do

Comando Militar do Norte está disposta conforme a Figura 6:

Figura 6: Cadeia de Manutenção dos MEM de Motomecanização

Pedido de manutenção de MEM / Solicitação de recurso / Recurso Financeiro
Recolhimento de MEM para manutenção / Retorno de MEM após manutenção
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de NARMNT (BRASIL, 2002b, p. 14)

Descentralização de recursos financeiros

Pq R Mnt/8 D MatEsc Log/8
OM de

Fronteira
34º BIS

Arsenais de
Guerra

Empresas
Contratadas

8º D SupSolicitações SISCOL e
Extra COL
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A análise da Figura 6 permite verificar que o gerenciamento da manutenção de 1º escalão

dos MEM das OM de fronteira é realizado no 34º BIS, sendo o Pq R Mnt/8, maior escalão de

manutenção da Amazônia Oriental, responsável pela execução do 2º e 3º escalões de manutenção

de MEM de motomecanização. Cabe ressaltar que todos os serviços de manutenção de MEM de

motomecanização  que  ultrapassem as  capacidades  de  manutenção  das  OM responsáveis  por

realiza-los são terceirizados para empresas especializadas contratadas por licitação, normalmente,

Pregão SRP.

Ainda  da  análise  da  Figura  6,  o  MEM  de  motomecanização  que  é  recolhido  para

manutenção de 4º escalão, manutenção feita nos arsenais de guerra e empresas contratadas, não

retorna para a OM de origem, ingressando na cadeia de suprimento do Exército e retornando para

os batalhões e depósitos de suprimento.

Os mecânicos especializados com dotação de ferramental e equipamento especializados

estão no Pq R Mnt/8 (Belém/PA), sendo os mecânicos das OM de fronteira pouco especializados

e com limitação de ferramental e equipamentos (RODRIGUES, 2013, p. 49).

Não é possível terceirizar serviços de manutenção de MEM de motomecanização na área

em que estão localizadas as OM de fronteira do Comando Militar do Norte, sendo necessário o

deslocamento de equipes de mecânicos até o local ou o recolhimento das viaturas para centros

populacionais mais estruturados, como Macapá/AP e Belém/PA (RODRIGUES, 2013, p.50).

As viaturas existentes nas OM de fronteira estão distribuídas conforme o Quadro 7:

Quadro 7: Viaturas das OM da Área de Fronteira da Amazônia Oriental

OM CATEGORIA GRUPO QUANTIDADE

Cia Esp Fron
Administrativa Leve 2

Operacional
Leve 3

Pesada 5
Destacamento Especial de
Fronteira de Vila Brasil

- - -

1º PEF
Administrativa Leve 1

Operacional Leve 1
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do SISCOFIS (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017b)

A D Mat descentraliza, semestralmente, o valor de R$ 200,00 por viatura leve e o valor de

R$ 400,00 por viatura pesada para a realização da manutenção de 1º escalão (BRASIL, 2017, p.

13), logo, utilizando as quantidades de viaturas apresentadas no Quadro 7, verifica-se que a Cia
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Esp Fron deve receber o valor de R$ 3.000,00 e o 1º PEF deve receber o valor de R$ 800,00 para

manutenção de 1º escalão, valores centralizados no 34º BIS.

5.4 OPORTUNIDADES DE MELHORIA

A  partir  do  descrito  sobre  como  é  realizada  a  gestão  logística  dos  MEM  de

motomecanização  do Exército  Brasileiro  na  área  de  fronteira  do  Comando  Militar  Norte,  as

seguintes ações para a melhoria de seus processos são apresentadas.

A 8ª  RM, o Pq R Mnt/8 e  o 34º  BIS devem manter  atas de Pregão com Sistema de

Registro de Preço válidas para a aquisição de peças e contratação de serviços buscando empregar,

com agilidade e critérios, os recursos financeiros disponibilizados para as OM de fronteira, tendo

em vista que, segundo Calendário (2016), o transporte logístico é realizado a cada dois meses.

Isto deve ocorrer em conformidade com as orientações da Diretoria de Abastecimento (DIEX,

2017) que assinala a possibilidade de descontingenciamento de créditos no final do exercício

financeiro,  devendo  ter  prioridade  de  recebimento,  as  OM que  estiverem preparadas  para  o

empenho imediato dos créditos disponibilizados para o Comando do Exército. 

O  34º  BIS  deve  realizar  um minucioso  planejamento  de  emprego  e  manutenção  das

viaturas das OM de fronteira para evitar a não realização de manutenções preventivas e, com isso,

prolongar  a  vida útil  e  a  confiabilidade das poucas  viaturas existentes.  Isto  deve ocorrer  em

conformidade com as Normas Relativas à Manutenção (NARMNT), onde é observado que a OM

detentora do MEM deve realizar as manutenções preventivas estabelecidas nos manuais técnicos

de cada viatura (BRASIL, 2002, p. 13). 

O Pq R Mnt/8 deverá realizar instruções técnicas para motoristas e mecânicos das OM de

fronteira para evitar que quebras decorrentes de equívocos de operação das viaturas aconteçam

com frequência. Isto deve ocorrer em conformidade com a missão do Pq R Mnt/8, que, dentre

outros objetivos, deve prestar assessoria técnica para OM apoiadas com a finalidade de manter

elevado o índice de disponibilidade dos MEM (PLANO, 2015, p. 1)

Buscar cursos e estágios referentes a manutenção das viaturas que fazem parte da frota do

Exército Brasileiro, objetivando qualificar tecnicamente os mecânicos e auxiliares das OM de

fronteira da Amazônia Oriental para diminuir a margem de erro nos pedidos de suprimentos e
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serviços de manutenção de viaturas indisponíveis. Isto deve ocorrer em conformidade com uma

das ações  implementadas  pelo Pq R Mnt/8 para atingir  o  objetivo estratégico de capacitar  e

incentivar  o  auto  aperfeiçoamento  de  militares,  buscando  parceria  com o  Serviço  Social  do

Transporte  (SEST)  /  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  do  Transporte  (SENAT)  e

concessionárias  das  marcas  automobilísticas  que  compõem  a  frota  de  viaturas  do  Exército

Brasileiro (PLANO, 2015, p. 4)

Intensificar  inspeções  nas  viaturas  das  OM  de  fronteira  da  Amazônia  Oriental,

possibilitando diagnósticos precoces de possíveis problemas que ocasionam a indisponibilidade

das viaturas. Isto deve ocorrer em conformidade com as recomendações do Comando Logístico

que observa a importância das inspeções como ferramenta de controle do MEM e para verificar o

desempenho  da  manutenção,  possibilitando  verificar  deficiências  e  estabelecer  intervenções

precoces (INSPEÇÕES, 2016, p. 2).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao atingir seu objetivo de verificar como ocorre a gestão do apoio logístico de suprimento

e manutenção dos meios de emprego militar de motomecanização das organizações militares da

área de fronteira da Amazônia Oriental, este estudo evidenciou que a gestão logística dos meios

de emprego militar de motomecanização do Exército Brasileiro na área de fronteira do Comando

Militar do Norte é uma atividade complexa e possui uma série de condicionantes que devem ser

muito  bem controladas  para evitar  a  interrupção do fluxo logístico,  o  aumento do índice de

indisponibilidades  das  viaturas  e,  consequentemente,  a  diminuição  do poder  de  combate  das

tropas que realizam o controle e a defesa da área de fronteira da Amazônia Oriental.

A intermodalidade, presente em todos os transportes realizados de MEM e suprimentos de

motomecanização  para  as  OM  de  fronteira  da  Amazônia  Oriental,  bem  como,  as  grandes

distâncias  a  serem percorridas  incrementam o  cabedal  de  condicionantes  que  transformam a

cadeia de suprimento vulnerável.

A atividade logística na área de fronteira da Amazônia Oriental  é bastante impactada,

negativamente,  pela  escassez  de  oferta  de  suprimentos  e  serviços  técnicos,  dependência  de

grandes  centros  populacionais,  que  estão  muito  distantes  e  uma  precária  infraestrutura,

principalmente, de transportes.
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Os processos e ritos administrativos impostos pela administração pública que devem ser

seguidos  por  todos  que  gerem  recursos  da  nação  brasileira,  tendo  em  vista  a  ética  e  a

transparência  no  trato  do  bem  público,  obrigam  os  gestores  da  logística  dos  MEM  de

motomecanização  da  área  de  fronteira  do  Comando  Militar  do  Norte  a  terem  uma  postura

proativa, buscando prever possíveis pontos sensíveis que representem entraves para a gestão da

cadeia de suprimento, objetivando mitigar as vulnerabilidades e atuar na prevenção da ocorrência

de problemas administrativos que prejudiquem o fluxo logístico.

O estudo revelou, também, a necessidade de um minucioso planejamento e coordenação

aproximada da execução das atividades logísticas, com o objetivo de manter o poder de combate

das tropas que atuam na área,  uma vez que a margem de erro para a manutenção da cadeia

logística para as OM de fronteira da área da Amazônia Oriental é limitada, pois caracteriza-se

pela intermodalidade de transportes e pela dependência de assessoramento técnico. 

Por  fim,  destaca-se  que  este  trabalho  requer  um  maior  aprofundamento  na  área  da

execução  dos  processos  licitatórios  e  nas  alternativas  de  planejamento  de  armazenamento  e

transporte de suprimentos e equipamentos. 

 

The Logistics Management of the Means of Military Engagement of Motomecanization of
the Brazilian Army in the Border Area of the Northern Military Command

ABSTRACT
 
This  paper  describes  the  logistic  management  of  the  means  of  military  employment  of
motomecanization of the Brazilian Army in the frontier area of the Northern Military Command.
Such an approach is justified by the imposition of difficulties and obstacles to logistical support,
caused by the precarious infrastructure and climatic conditions of the border area of the Eastern
Amazon. The objective of this work is to verify the management of logistical support for the
supply and maintenance of the means of military employment of motor mechanization of the
military  organizations  of  the  frontier  area  of  the  Eastern  Amazon  and  to  point  out  possible
measures to improve this logistical support provided. This purpose will be obtained from the
bibliographical  and  documentary  review  of  the  logistic  procedures  and  activities  developed
within the scope of the 8th Military Region. The study demonstrated that the unfavorable natural
and structural scenario of the eastern Amazon border area has a decisive impact on the planning
of the logistics activities developed and added to the budget volatility of the federal government,
making logistics management complex, considering the laborious intermodality of transporting
supplies and equipment, difficult technical assistance to the means of military employment of
motomechanization and legal obstacles in the acquisition of supplies and equipment, and careful
planning and close coordination of logistic activities should always be maintained to maintain the
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combat power of the troops who carry out the noble mission of protection of Brazilian territorial
sovereignty.
Keywords: Logistic Support. Eastern Amazon. Supply.
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