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PARA TRANSPORTE NOS BATALHÕES DE INFANTARIA DE SELVA DA 17ª 

BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA – BRIGADA PRÍNCIPE DA BEIRA 
OS DESLOCAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NO EXTREMO 
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RESUMO 
O ambiente operacional amazônico é caracterizado por uma extensa e densa floresta, grande malha 
hidrográfica, elevados índices de umidade, temperatura e de precipitação pluviométrica, além do risco 
constante de enfermidades tropicais, apresentando estes fatores como os principais óbices às 
operações logísticas, pois exercem influências marcantes no apoio logístico e na manutenção dos 
meios empregados. A 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl) é a Grande Unidade 
operacional de maior envergadura do Comando Militar da Amazônia (CMA), possui uma área de 
responsabilidade de 827.259 km² e abrange 88 (oitenta e oito) municípios de 3 (três) estados, sendo 
52 (cinquenta e dois) em Rondônia, 22 (vinte e dois) no Acre e 14 (quatorze) no Sul do Amazonas, 
incluindo 2 (duas) capitais, Porto Velho e Rio Branco. Representa 37% da área do CMA, tendo a 
missão de proteger e fiscalizar 2.680 km de fronteira com 2 (dois) países vizinhos, a Bolívia e o Peru. 
O presente artigo está direcionado para as atividades do Grupo Funcional Transporte, caracterizadas 
pelos deslocamentos de recursos humanos, materiais e animais pelos diversos meios existentes, em 
momentos oportunos e para locais predeterminados, a fim de atender às necessidades da F Ter. A 
seguinte temática norteia este trabalho: os problemas de logística e manutenção dos meios 
disponíveis para transporte nos Batalhões de Infantaria de Selva da 17ª Bda Inf Sl, com foco nos 
deslocamentos de recursos humanos e materiais no extremo oeste da Amazônia Ocidental. 
 
Palavras-chave: logística, manutenção, transporte, meios, deslocamentos, Batalhões de Infantaria 
de Selva, 17ª Brigada de Infantaria de Selva, Rondônia, Acre, Amazonas, Amazônia Ocidental. 
 
RESUMEN 

El ambiente operativo amazónico se caracteriza por una extensa y densa selva, gran malla 
hidrográfica, altos índices de humedad, temperatura y precipitación pluviométrica, además del riesgo 
constante de enfermedades tropicales, presentando estos factores como los principales óbices a las 
operaciones logísticas, pues ejercen influencias marcados en el apoyo logístico y en el mantenimiento 
de los medios empleados. La 17ª Brigada de Infantería de Selva (17ª Bda Inf Sl) es la Gran Unidad 
operativa de mayor envergadura del Comando Militar de la Amazonia (CMA), posee un área de 
responsabilidad de 827.259 km² y abarca 88 (ochenta y ocho) municipios de 3 (tres) estados, siendo 
52 (cincuenta y dos) en Rondônia, 22 (veintidós) en el Acre y 14 (catorce) en el Sur del Amazonas, 
incluyendo 2 (dos) capitales, Porto Velho y Rio Branco. Representa el 37% del área del CMA, con la 
misión de proteger y fiscalizar 2.680 km de frontera con 2 (dos) países vecinos, Bolivia y Perú. El 
presente artículo se dirige a las actividades del Grupo Funcional Transporte, caracterizadas por los 
desplazamientos de recursos humanos, materiales y animales por los diversos medios existentes, en 
momentos oportunos y para lugares predeterminados, a fin de atender a las necesidades de la F Ter. 
La siguiente temática guía este trabajo: los problemas de logística y mantenimiento de los medios 
disponibles para transporte en los Batallones de Infantería de Selva de la 17ª Bda Inf Sl, con foco en 
los desplazamientos de recursos humanos y materiales en el extremo oeste de la Amazonía 
Occidental. 
 
Palabras-clave: logística, mantenimiento, transporte, medios, desplazamientos, batallones de 
infantería de selva, 17 brigada de infantería de selva, Rondonia, Acre, Amazonas, Amazonia 
Occidental. 
___________________________ 
* Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2008. 
** Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2005. Pós Graduado em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de  
Oficiais (EsAO) em 2014.
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1 INTRODUÇÃO 

A 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl), Brigada Príncipe da 

Beira, possui uma área de responsabilidade de 827.259 km² e abrange 88 (oitenta e 

oito) municípios de 3 (três) estados, sendo 52 (cinquenta e dois) em Rondônia, 22 

(vinte e dois) no Acre e 14 (quatorze) no Sul do Amazonas, incluindo 2 (duas) 

capitais, Porto Velho e Rio Branco. Representa 37% da área do Comando Militar da 

Amazônia, tendo a missão de proteger e fiscalizar 2.680 km de fronteira com 2 (dois) 

países vizinhos, a Bolívia e o Peru. Com base nestes dados, constata-se a 

relevância desta Grande Unidade na árdua missão de defender, particularmente, o 

extremo oeste da nossa Amazônia Ocidental. 

 A 17ª Bda Inf Sl é a Grande Unidade operacional de maior envergadura do 

Comando MIlitar da Amazônia (CMA), sendo constituída por 9 (nove) organizações 

militares, Comando de Fronteira do Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva (Rio 

Branco-AC), Comando de Fronteira de Rondônia/6º Batalhão de Infantaria de Selva 

(Guajará-Mirim-RO), 54º Batalhão de Infantaria de Selva (Humaitá-AM), 61º 

Batalhão de Infantaria de Selva (Cruzeiro do Sul-AC),  17ª Companhia de Infantaria 

de Selva, 17ª Base Logística, Companhia de Comando, 17º Pelotão de 

Comunicações de Selva e 17º Pelotão de Polícia do Exército (Porto Velho-RO). 

 Na Guarnição de Porto Velho ainda estão lotadas a 31ª Circunscrição de 

Serviço Militar e o Hospital de Guarnição de Porto Velho (HGuPV), organizações 

militares subordinadas diretamente à 12ª Região Militar. Além disso, na área de 

responsabilidade da Brigada Príncipe da Beira, existem 2 (duas) unidades de 

Engenharia subordinadas ao 2º Grupamento de Engenharia, o 5º Batalhão de 

Engenharia de Construção (5º BEC), também localizado na Guarnição de Porto 

Velho e o 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), sediado na Guarnição 

de Rio Branco. 

1.1 PROBLEMA 

A 17ª Base Logística (17ª Ba Log) é a organização militar logística da Brigada 

Príncipe da Beira. Essa unidade logística atende a cerca de 5.500 (cinco mil e 

quinhentos) homens das unidades militares acima citadas, o equivalente a 30% do 

efetivo do CMA. Entretanto, possui o efetivo de apenas 102 (cento e dois) militares e 

uma área interna bastante limitada, o que reduz sua capacidade para 
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armazenamento e execução de atividades logísticas, tornando-se um verdadeiro 

desafio otimizar o emprego de material e pessoal. 

Diante do exposto, faz-se necessário investigar o seguinte problema: Quais 

mudanças na atual estrutura e no modus operandi da 17ª Ba Log e dos Batalhões de 

Infantaria de Selva (BIS) da 17ª Bda Inf Sl poderiam amenizar os problemas de 

logística do grupo funcional transporte durante os deslocamentos no extremo oeste 

da Amazônia Ocidental e, concomitantemente, apresentar uma “logística na medida 

certa”? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as necessidades inerentes à 17ª Bda Inf Sl e seus BIS 

subordinados, o presente estudo pretende propor oportunidades de melhorias às 

atividades do grupo funcional transporte, apresentando uma logística flexível de 

acordo com as demandas do combatente de selva contemporâneo e melhores 

práticas para as tropas empregadas neste ambiente operacional. 

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

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Verificar as principais características da regi o de  orma a identi icar as 

pro   eis causas relacionadas aos pro lemas do grupo funcional transporte, 

buscando minimizar seus efeitos decorrentes; 

b)  Investigar os principais problemas do grupo funcional transporte dos 

Batalhões de Infantaria de Selva da Brigada Príncipe da Beira em deslocamentos e, 

consequentemente, sua influência no poder de combate na faixa de fronteira oeste 

da Amazônia Ocidental. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O ambiente operacional amazônico é caracterizado por uma extensa e densa 

floresta, grande malha hidrográfica, elevados índices de umidade, temperatura e de 

precipitação pluviométrica, além do risco constante de enfermidades tropicais, 

apresentando estes fatores como os principais óbices às operações logísticas, pois 

exercem influências marcantes no apoio logístico e na manutenção dos meios 

empregados.  

Tais fatores podem acarretar os seguintes problemas: maior deterioração e 



3 

 

desgaste do material, equipamento e armamento; rápida deterioração dos 

suprimentos de todas as classes; dificuldade das atividades de manutenção, 

abastecimento e evacuação de pessoal e material; excessivo desgaste físico e 

psicológico do combatente; incidência de doenças variadas, em particular as 

chamadas tropicais; maior vulnerabilidade das instalações e do fluxo de suprimento; 

aumento do consumo de suprimento CI III (combustível, óleos lubrificantes e afins) e 

VIII (saúde); e aumento das distâncias de apoio. 

 Ainda, as grandes distâncias a serem superadas, a complexidade e 

precariedade das vias e transportes existentes, agravadas pelo princípio da 

prontidão, podem modificar o entendimento doutrinário, tornando-o flexível a respeito 

do posicionamento das reservas de munição das tropas em contato com a linha de 

fronteira. 

Esta pesquisa poderá servir de inspiração para que um estudo mais 

detalhado acerca do tema, com a finalidade de propor uma real mudança na 

logística da Amazônia Ocidental, em especial no que tange ao grupo funcional 

transporte na região extremo oeste, venha a ser conduzido por militares 

especialistas no apoio logístico e nas operações na selva, trazendo benefícios para 

a ponta da linha. 

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, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação e discussão 

de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa e qualitativa, pois a tabulação dos resultados 

obtidos através dos questionários foi fundamental para a compreensão do 

entendimento que os militares possuem acerca das atividades do grupo funcional 

transporte, bem como a interpretação das diversas respostas obtidas por meio de 

perguntas abertas. 

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

em vista ser a que mais se adequa ao produto final desejado e ao moderado 

conhecimento disponível, notadamente escrito, sobre a temática, fato que demandou 
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uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias para uma 

amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Inicialmente, para nortear a pesquisa proposta, procurou-se definir termos e 

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

uma revisão de literatura no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017 

(últimos cinco anos). Essa delimitação baseou-se na necessidade de atualização do 

tema, visto que os meios e as atividades do grupo funcional transporte se encontram 

em constante evolução e a preocupação com o assunto é recorrente. Ainda, fornece 

um bom universo de oficiais envolvidos nos cargos de comandante de pelotão e 

comandante de subunidade e sargentos comandantes de grupo de combate, 

atribuições escolhidas pelo artigo por se tratar de funções-chave na condução dos 

diversos tipos de operações no ambiente operacional amazônico.  

Foram utilizadas as palavras-chave logística, manutenção, transporte, meios, 

deslocamentos, Batalhões de Infantaria de Selva, 17ª Brigada de Infantaria de Selva, 

Rondônia, Acre, Amazonas, Amazônia Ocidental, juntamente com seus correlatos 

em inglês e espanhol, na base de dados Lilacs e Scielo, em sítios eletrônicos de 

procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 

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

de busca foi complementado pela coleta manual de relatórios de exercícios militares, 

bem como 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, conforme o título do presente artigo já 

deixa bem explícito, a revisão de literatura limitou-se às operações dos BIS da 17ª 

Bda Inf Sl, com foco nos deslocamentos de recursos humanos e materiais no 

extremo oeste da Amazônia ocidental. 

a. Critério de inclusão: 

- Trabalhos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

logística e transportes na Amazônia; 

- Manuais e publicações do Exército Brasileiro que tratam de logística e do 

grupo funcional transporte; e 
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- Estudos qualitativos sobre as características do ambiente operacional 

amazônico. 

b. Critério de exclusão:  

- publicações que não contemplam o período estipulado como delimitação 

temporal do tema; e 

- trabalhos que tenham como enfoque outros grupos funcionais logísticos. 

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. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

Cap Inf Francisco Afonso F. de Souza Neto Experiência como S4 do CFAC / 4º BIS 

Cap Inf Aldenor Gomes de Araújo Junior Experiência como S4 do CFRO / 6º BIS 

Cap Inf Marco Túlio Chaves de Araújo Experiência como S4 do 54º BIS 

Cap Inf Henrique Barbosa Pamphile Experiência como S4 do 61º BIS 

Maj Int Ulisses da Silva Baraldo Experiência como Ch COAL da 17ª Ba Log 

TC Inf Ricardo Batista Zimmermann Experiência como E4 da 17ª Bda Inf Sl 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 

Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais e sargentos 

que exerceram a função de comandante de companhia, comandante de pelotão de 

fuzileiros de selva e comandante de grupo de combate nas organizações militares 

subordinadas à 17ª Bda Inf Sl. O estudo foi limitado particularmente aos oficiais e 

sargentos da arma de infantaria, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras e 

da Escola de Sargento das Armas, devido à sua formação mais completa e 

especialização para o comando das pequenas frações. 

Portanto, valendo-se de dados obtidos nos relatórios das operações e em 

consulta à 17ª Bda Inf Sl, a população a ser estudada foi estimada em 100 militares. 

Com a intenção de atingir uma maior confiabilidade das análises realizadas, buscou-
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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 90. 

A amostra contemplou oficiais intermediários (capitães), oficiais subalternos 

(tenentes) e praças (sargentos). Dessa feita, foram distribuídos questionários para 

135 militares do EB com experiência de comando de frações em organizações 

militares subordinadas à 17ª Bda Inf Sl. 

O efetivo acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal prevista 

(nideal= 90), utilizando-se como N o valor de 90 militares. 

A amostra foi selecionada, prioritariamente, na 17ª Brigada de Infantaria de 

Selva. É importante que se deixe claro que tal ação facilitou bastante a pesquisa, já 

que são militares que estão servindo nos batalhões de infantaria de selva 

subordinados à Brigada Príncipe da Beira, integrando frações atuais das OM. A 

distribuição dos questionários se deu de forma indireta (e-mail) ou direta 

(pessoalmente) para 150 militares que atendiam os requisitos. Conseguiu-se 88 

respostas, aproximando-se bastante do nideal proposto inicialmente, sem prejudicar a 

pesquisa. 

Foi realizado um pré–teste com 10 (dez) 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, não foram observados erros 

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de 

forma idêntica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo o manual de campanha EB20-MC-10.204, Logística, o planejamento 

logístico é parte indissociável do planejamento das operações militares e analisa as 

opções disponíveis, selecionando a melhor para apoiar de forma oportuna, 

adequada e contínua as forças empregadas. 

O apoio de material engloba os Grupos Funcionais Suprimento, Manutenção, 

Transporte, Engenharia e Salvamento e consiste no planejamento e na execução 

das seguintes atividades: previsão, provisão e manutenção de materiais às forças 



7 

 

apoiadas; movimento de pessoas e cargas por diversos modais; e adequação da 

infraestrutura física, instalações e benfeitorias necessárias ao apoio logístico. 

O presente artigo está voltado para as atividades do Grupo Funcional 

Transporte, caracterizadas pelos deslocamentos de recursos humanos, materiais e 

animais pelos diversos meios existentes, em momentos oportunos e para locais 

predeterminados, a fim de atender às necessidades da F Ter. Feito este breve 

resumo, é necessário retomar a temática que norteia este trabalho: o deslocamento 

de recursos humanos e materiais no extremo oeste da Amazônia ocidental. 

Conforme consta no manual de campanha C 7-20, Batalhões de Infantaria, as 

operações na selva caracterizam-se pela dificuldade de coordenação e controle e de 

movimento. Tais operações são, fundamentalmente, orientadas para a conquista ou 

defesa das localidades mais expressivas e de interesse do escalão superior. Torna-

se fundamental a adaptação da tropa às condições da selva, à instrução adequada 

aos diversos ambientes (principalmente, floresta, campos, localidades e vias fluviais) 

e à utilização de meios apropriados (C 7-20, Batalhões de Infantaria, p. 6-2). 

Diante destas condicionantes e de acordo com o preconizado nas IP 72-1, 

Operações na Selva, percebe-se que no combate na sel a, mais  ue no terreno 

con encional, o  ulto das opera  es so rer  a ser id o da capacidade de suprir as 

forças (IP 72-20, Batalhão de Infantaria de Selva, p.10-1). 

Isso ocorre, principalmente, pelo fato da Amazônia Ocidental, região 

fronteiriça com cinco países e formada pelos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia 

e Roraima, caracterizar-se pelos grandes vazios demográficos, pelo afastamento 

dos grandes centros produtores nacionais, por possuir a maior bacia fluvial e a maior 

floresta tropical do mundo, pelo clima equatorial, quente e úmido, pela constância de 

chuvas abundantes ao longo do ano, pelas grandes distâncias entre centros 

urbanos, pela inexistência do modal ferroviário e escassa malha rodoviária, e pelo 

número reduzido de fornecedores, dentre outros aspectos. (Nota - Artigo publicado 

na Revista Floresta Brasil Amazônia, ano 2, nº 07, Dez/2013 a Fev/2014). 

Além disso, as características do ambiente operacional amazônico e o 

emprego descentralizado das companhias de fuzileiros de selva dificultam o apoio 

logístico (IP 72-20, O Batalhão de Infantaria de Selva, p.10-1). Este fato é agravado 

pela carência de recursos locais, exigindo o deslocamento, para a região das 

operações, de todas as classes de suprimentos a serem estocados nas instalações 
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logísticas desdobradas para apoiar os diversos escalões, o que torna a manutenção 

difícil e cara. (C 100-5, Operações, p.9-6). 

Corroborando com o que foi apresentado, o exército norte-americano (US 

Army), em seu manual de Operações (FM 3-0), afirma que a sustentação é a 

principal responsável pela resistência das forças do Exército e determina a 

profundidade e a duração das operações, sendo essencial para manter e explorar a 

iniciativa em combate e fornece o apoio necessário para mantê-las até a realização 

da missão. As principais categorias de sustentação americanas são: a logística, os 

serviços de pessoal e o suporte a serviços de saúde (FM 3-0, Operations, p. 2-47). 

Reforça ainda, no manual de Operações na Selva (FM 90-5, Jungle 

Operations), que a alta umidade e temperatura prevalecentes nas áreas da selva 

aumentarão os requisitos de manutenção. A manutenção preventiva de qualquer 

item afetado pela umidade e pelo calor é extremamente importante. A ênfase deve 

ser colocada na manutenção no local e no uso de aeronaves para transportar 

equipes de contato de manutenção e peças de reparo para o nível da unidade. Para 

responder à necessidade de suporte de manutenção, o número de peças de reparo 

para troca direta imediata deve ser aumentado. (FM 90-5, Jungle Operations, p. 7-7) 

Por fim, ainda devemos destacar que, dentro da área de operações da 17ª 

Bda Inf Sl, há um eixo predominante, a BR 364, que corta os Estados de Rondônia e 

Acre, interligando Porto Velho (RO) – Rio Branco (AC) – Cruzeiro do Sul (AC) e 

vários eixos transversais que conduzem às cidades onde estão localizadas as OM 

subordinadas da Brigada Príncipe da Beira (Diagnóstico Logístico do Comando 

Militar da Amazônia, 2015). 

Porém, este importante canal de ligação é constantemente afetado por fatores 

característicos do nosso ambiente operacional. Basta uma simples consulta na 

internet e será possível encontrar matérias versando sobre o assunto, como o DNIT 

declarando emergência no trecho da BR-364 que liga o Acre a Rondônia (disponível 

em: https://g1.globo.com) e um atoleiro deixando a BR-364 interditada entre Tarauacá 

e Cruzeiro do Sul. (disponível em: https://www.ac24horas.com), ambas no último ano. 

Nas entrevistas com os especialistas, foi verificado que, apesar da imensidão 

e da dificuldade de circulação em determinadas épocas do ano, na área de atuação 

da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, a rede de estradas é a melhor considerando-

se a Região Amazônica e, no que diz respeito ao apoio logístico, é suficiente para a 
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realização dos suprimentos às Organizações Militares Vinculadas (OMV) ao Cmdo 

Bda, fazendo com que as Operações Logísticas tenham uma vocação 

essencialmente terrestre.  Nesse contexto, o apoio logístico realizado pela 17ª Base 

Logística utiliza o modal rodoviário, sendo executado por intermédio de comboios 

logísticos de suprimento.  

A 17ª Ba Log dispõe de 55 (cinco) viaturas, mas possui em QCP apenas 8 

(oito) motoristas, que nem sempre encontram-se prontos. Na prática há 12 

motoristas, devido à contratação de Cabos Especialistas. Além disso, a OM percorre 

cerca de 90.000 km por estradas por ano e consome aproximadamente 54.000 litros 

de combustível (99% Óleo Diesel) anualmente, na execução da atividade de 

transporte e ainda possui uma das maiores distâncias de apoio do país, cerca de 

1.200 km entre Porto Velho-RO e Cruzeiro do Sul-AC. 

Já na logística interna dos Batalhões de Infantaria de Selva da 17ª Bda Inf Sl, 

o meio aéreo também é utilizado com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). 

Entretanto, há a implantação de uma Nova Concepção Logística na área, por 

determinação do Comando Militar da Amazônia (CMA) visando à diminuição do 

custo do referido modal. Dessa forma, o modal hidroviário substituirá o aéreo, no 

apoio dos BIS aos seus Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), conforme 

demonstrado na figura abaixo: 

 

FIGURA 1 – Modais na Área de Operações da 17ª Bda Inf Sl 

Fonte: 17ª Base Logística 
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Analisando o questionário distribuído conforme descrito no capítulo 2, mais 

especificamente nas perguntas 4 e 5, percebemos que os meios de transporte mais 

utilizados pelos militares nos Batalhões de Infantaria de Selva da Brigada Príncipe 

da Beira são as viaturas, seguidas das embarcações. 

TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca dos meios de transporte mais 
utilizados nos deslocamentos realizados pelos militares nos Batalhões de Infantaria 
de Selva da Brigada Príncipe da Beira 

Grupo 
 

Escalão 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Embarcações 52 59,1% 
Viaturas 36 40,9% 
Trens 0 0% 
Aeronaves 0 0% 

TOTAL 88 100,0% 

Fonte: O autor 

Porém, ao verificarmos essas respostas por organização militar, chamou 

atenção o fato de 100% dos integrantes do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, 

localizado em Cruzeiro do Sul-AC, terem escolhido a segunda opção, assim como o 

inverso ocorreu no 54º Batalhão de Infantaria de Selva, localizado em Humaitá-AM. 
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GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre os meios de transporte mais 

utilizados nos deslocamentos realizados, por OM, na 17ª Bda Inf Sl 

Fonte: O autor 

Em relação às modalidades de transporte no extremo oeste da Amazônia 

Ocidental, prioridade para o modal terrestre, coincidindo com o questionamento 

anterior. Porém, desta vez, seguido pelo modal aéreo, aparecendo como terceira 

opção o modal aquaviário. 

TABELA 2 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca de qual modal deverá ter sua 

utilização priorizada no extremo oeste da Amazônia Ocidental 



11 

 

Grupo 
 

Escalão 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Aquaviário 20 22,7% 
Terrestre 36 40,9% 
Aéreo 32 36,4% 
Dutoviário 0 0% 

TOTAL 88 100,0% 

Fonte: O autor 

Novamente, percebe-se uma diferença significativa nas respostas dos 

integrantes do 61º BIS, onde 75% informou que deveria ser priorizado o modal 

aquaviário, enquanto nas demais organizações militares a prioridade deste modal foi 

de apenas 21,8% no 4º BIS, 31,2% no 6º BIS e 8,3% no 54º BIS.  
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GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em valores absolutos, por OM, sobre qual modal deverá ter sua 
utilização priorizada no extremo oeste da Amazônia Ocidental  

Fonte: O autor 

Conforme o manual de campanha EB20-MC-10.204, Logística, o Grupo 

Funcional Transporte envolve os conceitos de movimento, consistindo na ação de 

deslocar recursos (pessoal, material, estoques e outros) de uma região para outra, e 

de transporte, englobando os meios especializados para movimentar esses 

recursos, incluindo os equipamentos para manipulação de material.  

Sendo assim, o transporte envolverá, em uma visão ampla, o capital humano, 

a infraestrutura física, as organizações e os equipamentos necessários ao 

cumprimento da missão das forças apoiadas, sendo fundamental para o ciclo 

logístico. 

Abrangendo os questionamentos, a intermodalidade consiste em empregar 

múltiplos modais e meios de transporte, sendo fundamental sua compatibilidade 
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para garantir o fluxo ininterrupto. Na pergunta 6, a grande maioria (85,2%) informou 

já ter participado de deslocamentos intermodais de recursos humanos ou materiais 

na 17ª Bda Inf Sl.  

Vale ressaltar que esses deslocamentos foram realizados nas mais diversas 

atividades, tornando-se comuns na área de operações da 17ª Bda Inf Sl. Entre as 

principais, podemos destacar: os ressuprimentos e substituições de guarnições dos 

destacamentos e pelotões especiais de fronteira, reconhecimentos de fronteira, Op 

Ágata, Op Curare, Op Enchente, Op Abraço, Op Brasil Integrado, Op Interagências, 

entre outras citadas pelos próprios militares. 
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GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a participação de militares em 

deslocamentos intermodais de recursos humanos ou materiais na 17ª Bda Inf Sl 

Fonte: O autor  

O item 7 procurou investigar se, conforme prescreve o manual de campanha 

EB20-MC-10.204, Logística, estão sendo contratados meios civis de transporte, nas 

situações de normalidade e de crise, para complementar os recursos orgânicos das 

unidades. Assim como no item anterior, também houve uma quantidade significativa 

de afirmações positivas, totalizando 72,7%, contra 27,3% de afirmações negativas, 

evidenciando que os batalhões se beneficiam desta prática. 
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GRÁFICO 4 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a participação de militares em 
deslocamentos intermodais de recursos humanos ou materiais na 17ª Bda Inf Sl 

Fonte: O autor 

No mesmo item, ainda foi aberto um espaço para marcar os meios civis de 

transporte contratados pelos BIS, no qual se destacaram, respectivamente, as 

embarcações e as aeronaves, conforme podemos observar no quadro abaixo: 

AFIRMAÇÂO AMOSTRA REPETIÇÕES 

PARTICIPEI DE DESLOCAMENTOS EM 
QUE TENHAM SIDO CONTRATADOS 

MEIOS CIVIS DE TRANSPORTE 

1) Carro 16 

2) Ônibus 19 

3) Barco 42 

4) Avião 31 

5) Outro 0 

QUADRO 1 - Respostas da amostra acerca dos meios civis de transporte contratados pelos BIS 

Fonte: O autor 

Já no item 8, foram levantadas 3 opções para avaliar os meios disponíveis 

para transporte nos Batalhões de Infantaria de Selva da 17ª Brigada de Infantaria de 

Selva. A maioria, 60,2%, acredita que são satisfatórios, porém os outros 39,8% 

acredita que são insuficientes. Nenhum militar considerou que os mesmos são 

“muito satisfatórios”, deixando a entender que, apesar de satisfatórios, ainda existe a 

necessidade de aquisição de novos meios. 

TABELA 3: Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre os meios disponíveis para transporte 
nos Batalhões de Infantaria de Selva da 17ª Brigada de Infantaria de Selva 

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Muito satisfatórios 0 0% 
Satisfatórios 53 60,2% 
Insuficientes 35 39,8% 
TOTAL 88 100,0% 

Fonte: O autor 

Além disso, ao compararmos as respostas no âmbito de cada OM, repetiu-se 

o fato dos integrantes do 61º BIS destoarem da amostra geral, uma vez que todos os 

militares deste batalhão consideraram insatisfatórios os meios disponíveis para 

transporte na unidade. 
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GRÁFICO 5 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre os meios disponíveis para transporte, 
por OM, na 17ª Bda Inf Sl 

Fonte: O autor 

No próximo item, foi dada a oportunidade para que o militar, caso tivesse 

afirmado na pergunta anterior que os meios de transporte existentes nos BIS eram 

insuficientes, citasse o meio de transporte que deveria estar disponível na unidade, 

no qual se destacaram as seguintes respostas: 

AFIRMAÇÂO AMOSTRA Repetições 

MEIO DE TRANSPORTE 
QUE DEVERIA ESTAR 

DISPONÍVEL NA UNIDADE 

1) Embarcações, barcos e/ou balsas 28 

2) Ônibus / Micro-ônibus 5 

3) Aeronaves / meios aéreos 11 

QUADRO 2 - Respostas da amostra acerca dos meios de transporte que deveriam estar disponíveis 
na unidade 

Fonte: O autor 

Esta última resposta apresentada reflete a necessidade de aquisição de 

meios fluviais de transporte para os batalhões de infantaria de selva, como balsas e 

embarcações, uma vez que, conforme apresentado nas entrevistas dos oficiais S4, 

as unidades estão muito bem servidas de meios terrestres. 

O resultado desse item coincide com a preocupação da 17ª Brigada de 

Infantaria de Selva, que também entende haver a necessidade de aquisição e 

distribuição de novos meios fluviais de transporte para os batalhões, principalmente 

para o 61º BIS e para a 17ª Ba Log. 

Por fim, almejando verificar, criticamente, a opinião dos militares a respeito do 

tema, foi disponibilizado um espaço para considerações sobre o estudo, no qual 

surgiram vários comentários, dos quais ressaltam-se: 

 a) “O Exército Brasileiro não pode ficar na dependência da Força Aérea 



15 

 

Brasileira para o processo de ressuprimento e troca dos destacamentos, assim como 

necessita adquirir embarcações que possibilitem realizar o transporte e o 

ressuprimento dos destacamentos no período de vazante”; 

 b) “Os suprimentos que saiam de Manaus-AM (12ª Região Militar) para o 54º 

BIS passavam pela orla da cidade (Humaitá-AM), não eram descarregados e 

seguiam destino para a 17ª Ba Log, em Porto Velho-RO. O batalhão necessitava 

deslocar, aproximadamente, 12 viaturas 5 Ton para apanhar a carga destinada à 

OM, totalizando mais de 380km para receber materiais que já haviam passado pela 

guarni  o”; e 

c) “Para a área de responsabilidade do 61º BIS, devido ao regime do Rio 

Juruá, que impõe severas restrições à navegabilidade, seria interessante estudar a 

viabilidade do emprego de hovercrafts para as atividades logísticas”; 

 

FIGURA 2 –  Hovercraft 2000TD (empresa Griffon Hoverwork) utilizado pela Marinha Colombiana  

Fonte: http://www.griffonhoverwork.com/news/archive/first-three-craft-for-the-colombian-navy.aspx 

Este último comentário destaca a possibilidade de aquisição / utilização de 

embarcações do tipo hovercraft, um veículo que se apoia num colchão de ar e é 

capaz de atravessar diversos tipos de solo e deslocar-se na água. Essa 

possibilidade merece ser avaliada com maior detalhamento, devendo ser foco de um 

novo estudo sobre o assunto. A seguir, encontram-se outros comentários relevantes 

realizados pela amostra: 

TABELA 4: Considerações dos militares sobre o presente estudo (resposta opcional) 



16 

 

Sugestões 

 

Grupos 

Considerações sobre o estudo 

AMOSTRA 

1) Em virtude dos grandes deslocamentos realizados na área de operações da 

17ª Bda Inf Sl, seria interessante a utilização de ônibus alugados, 
proporcionando maior segurança e conforto à tropa. 

2) Necessidade de ônibus para os transportes administrativos / operacionais e 

embarcações que atendam às condições de navegabilidade quando em 
deslocamento pelos rios da região. 

3) A utilização de helicópteros para transporte de pessoal em reconhecimentos 

de fronteira e aeronaves de asa fixa para transporte de carga otimizariam as 
operações no ambiente em questão. 

4) O batalhão deveria ser capaz de manter a continuidade do fluxo logístico 

quando os rios estiverem no período de seca, o que não ocorre, uma vez que o 
mesmo não possui embarcações de baixo calado. 

5) Quanto à mobilidade de transporte, o regime dos rios inviabiliza, em 

determinados períodos, a utilização dos modais terrestres e/ou aquaviários, 
havendo a necessidade de aquisição de embarcações para transporte logístico 
(balsas) em apoio às operações na faixa de fronteira. 

Fonte: O autor 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Jomini, a logística é “a a  o  ue conduz à prepara  o e sustenta  o 

das campanhas”. Sendo assim, o presente artigo visou colaborar para a 

modernização e a eficácia da logística militar no extremo oeste da pátria, 

corroborando com a nova concepção logística do Exmo Sr Cmt da 12ª RM: 

“A logística para manter as tropas na inóspita sel a tropical sempre foi um 

desafio. Isso porque, a dificuldade em superar as grandes distâncias, 

praticamente por via fluvial, somada aos vazios demográficos, às doenças 

tropicais, aos regimes de chuvas e às altas temperaturas, entre outras 

dificuldades, tornam as atividades logísticas militares ainda mais complexas. 

O apoio logístico militar deve ser flexível e devemos procurar as melhores 

alternativas para a prestação do apoio às tropas empregadas, tendo, como 

consequência, a necessidade de que a execução seja descentralizada com 

elevado nível de estoque de suprimentos nos escalões apoiados, 

minimizando, desta forma, os efeitos decorrentes da deficiência dos meios 

de transporte e das grandes distâncias existentes. Para o ambiente 

amazônico, não há definição melhor para o tipo de logística a ser alcançada 

do que a preconizada no Manual de Logística do Exército Brasileiro (2014) - 

“logística na medida certa”. Esta, por sua vez, deve ser capaz de prever e 

prover o apoio em materiais e serviços necessários para assegurar a essa 

Força, liberdade de ação, amplitude do alcance operativo e capacidade de 

durar na a  o.” (2016). 
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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 os problemas de logística e manutenção dos meios disponíveis 

para transporte nos Batalhões de Infantaria de Selva da 17ª Bda Inf Sl, cujo 

conhecimento é fundamental para o sucesso das operações no extremo oeste da 

Amazônia ocidental. 

Conforme descrito no manual de campanha C 100-10, Logística Militar 

Terrestre, devemos ter a consciência situacional de que em várias oportunidades, a 

logística, mais do que outros sistemas operacionais, foi o fator determinante de 

vitórias e derrotas, evidenciando que o resultado final das operações é claramente 

influenciado por ela e pela capacidade de melhor executá-la. 

A revisão de literatura possibilitou a identificação das principais características 

da região e, consequentemente, as pro   eis causas relacionadas aos pro lemas 

do grupo funcional transporte, buscando minimizar seus efeitos decorrentes. Em 

virtude das variações climáticas e dos regimes dos rios, ressaltam-se as principais 

necessidades de meios de transporte específicos para cada batalhão, notadamente 

nas operações desenvolvidas no estado do Acre. 

Dessa forma, entende-se que as unidades são supridas pelo escalão 

enquadrante por meio do transporte terrestre rodoviário. Porém, as áreas de 

responsabilidade dos batalhões englobam municípios que são acessíveis, 

exclusivamente, pelo modal aquaviário ou aéreo, meios que os batalhões não 

possuem, pois a maioria das embarcações é do tipo voadeira EPG (Embarcação 

Patrulha Grupo), não possuindo autonomia para grandes distâncias. Além disso, 

existe a ressalva de municípios que possuem acesso pelo modal terrestre somente 

nos seis meses de estiagem do inverno amazônico. 

De acordo com o exposto acima, os BIS deveriam possuir embarcações com 

autonomia de navegação igual ou superior a 1000 km, com capacidade de carga de 

5000 kg e com calado inferior a 2,00m para navegar em boas condições nos rios da 

região, considerando que os mesmos, no inverno, ficam com pouca profundidade. 

Nesse contexto também podemos destacar a possibilidade de estudo citada no 

capítulo anterior, visando verificar a viabilidade de aquisição e emprego de 

embarcações do tipo hovercraft na região. 

Recomenda-se ainda, possuir viaturas capazes de se deslocar em estradas 
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precárias, com grande quantidade de atoleiros e terreno com solo feito de 

“ta atinga”, tipo de lama altamente pegajosa,  ue aumente o risco de atolamento 

das viaturas. Sendo assim, sugere-se a aquisição de viaturas com dois eixos atrás 

(Truck), tração em todas as rodas e guincho elétrico/mecânico. 

A adoção das sugestões acima levantadas faria com que as OM 

conseguissem cumprir de modo mais eficiente todas as missões ao longo de suas 

respectivas áreas de responsabilidade, influenciando diretamente no poder de 

combate na faixa de fronteira oeste da Amazônia Ocidental. 

Outra sugestão citada e que ajudaria de sobremaneira os deslocamentos na 

área de operações da Brigada Príncipe da Beira, seria a utilização da aeronave C-23 

SHERPA, modelo este compatível com as pistas de pouso / aeroportos dos 

municípios locais e cujo Projeto de Incorporação do Modal Aéreo na Logística Militar 

Terrestre, na Região Amazônica, já foi aprovado pelo Comando Logístico do 

Exército Brasileiro. 

 Por fim, a compilação de dados permitiu identificar que, dentre os Batalhões 

de Infantaria de Selva da 17ª Bda Inf Sl, o 61º BIS constitui a maior necessidade de 

meios de transporte na percepção dos militares, sendo indicado o investimento, 

principalmente, no modal aquaviário. Além de estar localizado no município mais 

afastado do Cmdo Bda, é o Btl com maior dificuldade de acesso. Apesar de ser 

responsável por um Destacamento Especial de Fronteira (São Salvador) e um 

Pelotão Especial de Fronteira (Marechal Thaumaturgo), não é denominado 

“Comando de Fronteira”, o que contribui para a existência de um Quadro de 

Distribuição de Material (QDM) que não atenda às suas demandas. 

Conclui-se, portanto, que é inegável a necessidade de aquisição de meios de 

transporte que permitam a intermodalidade, ou seja, o emprego de múltiplos modais 

(aéreo, aquaviário e terrestre) e meios de transporte (viaturas, embarcações, 

aeronaves, etc), compatíveis entre si, para garantir o fluxo ininterrupto de recursos 

humanos e materiais nos deslocamentos no extremo oeste da Amazônia Ocidental. 
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ANEXO A – ENTREVISTA DISTRIBUÍDA AOS ESPECIALISTAS ACERCA DOS 
PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA 
TRANSPORTE NOS BATALHÕES DE INFANTARIA DE SELVA DA 17ª BRIGADA DE 
INFANTARIA DE SELVA – BRIGADA PRÍNCIPE DA BEIRA. 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Inf Rosemberg Pereira Dias Junior, cujo tema é: Os problemas de 
logística e manutenção dos meios disponíveis para transporte nos Batalhões 
de Infantaria de Selva da 17ª Brigada de Infantaria de Selva – Brigada Príncipe 
da Beira: os deslocamentos de recursos humanos e materiais no extremo oeste da 
amazônia ocidental.Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 
fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso do avanço tecnológico e 
doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro (EB) para o seu emprego nos 
próximos anos. 

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 e distribuição de 
materiais de emprego militar que aumentem a eficiência das pequenas frações do 
EB. 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: 

Rosemberg Pereira Dias Junior (Capitão de Infantaria – AMAN 2008) 

Celular: (21) 98189-3996 

E-mail: diasinf08@gmail.com  

  

IDENTIFICAÇÃO 

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

Cursos e Estágios inerentes à área de estudo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. A modalidade de transporte depende das condições geográficas e 

meteorológicas, bem como da situação da infraestrutura existente na área de 

operações. Para a seleção adequada do modal a ser utilizado, deverão ser 

considerados, entre outros, os seguintes fatores: tipo de operação, prioridade das 

demandas, prazos de execução, tipos de carga, recursos disponíveis, nível de 

serviço, restrições impostas e risco logístico admitido, buscando-se a adoção de 

sistemas flexíveis e responsivos às mudanças de situação. De acordo com as 

características da área de operações da 17ª Bda Inf Sl, que abrange os estados de 

Rondônia, Acre e Sul do Amazonas, o _____ BIS prioriza a utilização de qual(is) 

modal(is) viário(s) no cumprimento das missões / atividades da OM? Dentro do 

possível, contextualize com os fatores citados acima. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Em função da via utilizada, o transporte abrange quatro modalidades: 

aquaviário (oceânico, costeiro ou de cabotagem e vias interiores); terrestre 

(rodoviário e ferroviário); aéreo; e dutoviário. Dentre os meios de transporte 

adequados para cada modal (embarcações, viaturas, trens, aviões, entre outros), o 

senhor poderia citar quais são os mais utilizados pelo _____ BIS nos deslocamentos 

de recursos humanos e materiais na área de operações do Btl / Bda? 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. A intermodalidade consiste em empregar múltiplos modais (aéreo, aquaviário, 

terrestre e dutoviário) e meios de transporte (avião, viaturas, embarcações, trem). 

Nesse sentido, para garantir o fluxo ininterrupto, é fundamental a compatibilidade 

entre os sucessivos modais e a adequada preparação das cargas (conteinerização, 

unitização, paletização, dentre outras), reduzindo-se a manipulação de recursos. O 

senhor acredita que os meios de transporte existentes no _____ BIS são suficientes 

para permitir essa intermobilidade? Caso negativo, qual(is) meio(s) deveria(m) estar 

disponível(is) na referida unidade?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO À AMOSTRA SELECIONADA ACERCA DOS 
PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA 
TRANSPORTE NOS BATALHÕES DE INFANTARIA DE SELVA DA 17ª BRIGADA DE 
INFANTARIA DE SELVA – BRIGADA PRÍNCIPE DA BEIRA. 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Inf Rosemberg Pereira Dias Junior, cujo tema é: Os problemas de 
logística e manutenção dos meios disponíveis para transporte nos Batalhões 
de Infantaria de Selva da 17ª Brigada de Infantaria de Selva – Brigada Príncipe 
da Beira: os deslocamentos de recursos humanos e materiais no extremo oeste da 
amazônia ocidental. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 
fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso do avanço tecnológico e 
doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro (EB) para o seu emprego nos 
próximos anos. 

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 e distribuição de 
materiais de emprego militar que aumentem a eficiência das pequenas frações do 
EB. 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: 

Rosemberg Pereira Dias Junior (Capitão de Infantaria – AMAN 2008) 

Celular: (21) 98189-3996 

E-mail: diasinf08@gmail.com  
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu posto/graduação atual? 

(   ) Cap        (   ) Ten (   ) Sgt 

 
2. Em qual (is) batalhão (ões) da 17ª Bda Inf Sl o senhor serve/serviu? 

(   ) CFAC / 4º Batalhão de Infantaria de Selva (Rio Branco-AC) 

(   ) CFRO / 6º Batalhão de Infantaria de Selva (Guajará-Mirim-RO) 

(   ) 54º Batalhão de Infantaria de Selva (Humaitá-RO) 
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(   ) 61º Batalhão de Infantaria de Selva (Cruzeiro do Sul-AC) 

 
3. Qual a função de comando que o senhor exerce/exerceu? 

(   ) Comandante de subunidade 

(   ) Comandante de pelotão 

(   ) Comandante de grupo de combate 

(   ) Outras: _____________________________________ (Citar PEF / CEF, SFC) 
 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 
4. Em função da via utilizada, o transporte abrange quatro modalidades: 

aquaviário (oceânico, costeiro ou de cabotagem e vias interiores); terrestre 
(rodoviário e ferroviário); aéreo; e dutoviário. Conforme o pressuposto, numere de 1 
a 4 os meios de transporte mais utilizados pelo senhor nos deslocamentos 
realizados nos Batalhões de Infantaria de Selva da Brigada Príncipe da Beira, em 
 ue “1” representa o meio mais utilizado e “4” o meio menos/n o utilizado: 

( ) Embarcações (EPE, EPG, Guardian, entre outras) 

( ) Viaturas (5 Ton, ¾ Ton, Ônibus, entre outras) 

( ) Trens (Trem, Metrô, Bonde, entre outros) 

( ) Aeronaves (Aviões, Helicópteros, Planadores, entre outros) 

( ) Outros: _________________________________________________ 

 
5. A modalidade de transporte depende das condições geográficas e 

meteorológicas, bem como da situação da infraestrutura existente na área de 
operações. Para a seleção adequada do modal a ser utilizado, deverão ser 
considerados, entre outros, os seguintes fatores: tipo de operação, prioridade das 
demandas, prazos de execução, tipos de carga, recursos disponíveis, nível de 
serviço, restrições impostas e risco logístico admitido, buscando-se a adoção de 
sistemas flexíveis e responsivos às mudanças de situação. De acordo com as 
características da área de operações da 17ª Bda Inf Sl, que abrange os estados de 
Rondônia, Acre e Sul do Amazonas, em sua opinião, qual o modal deverá ter sua 
utilização priorizada no extremo oeste da Amazônia Ocidental? 

( ) Aquaviário 

( ) Terrestre 

( ) Aéreo 

( ) Dutoviário 

 
6. A intermodalidade consiste em empregar múltiplos modais (aéreo, 

aquaviário, terrestre e dutoviário) e meios de transporte (avião, viaturas, 
embarcações, trem). Nesse sentido, para garantir o fluxo ininterrupto, é fundamental 
a compatibilidade entre os sucessivos modais e a adequada preparação das cargas 
(conteinerização, unitização, paletização, dentre outras), reduzindo-se a 
manipulação de recursos. Dentro desse contexto, durante sua passagem pelo BIS, o 
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senhor participou de algum deslocamento de recurso humano ou material em que 
tenham sido empregados múltiplos modais? 

( ) Sim 

( ) Não 

Em caso de afirmativo, quais?  (    ) aéreo   (    ) aquaviário   (    ) terrestre (    ) 
dutoviário 

Se possível, cite a atividade / operação: ______________________________ 

 
7. A capacidade de transporte é fator limitador para o alcance operativo e 

a liberdade de ação das forças apoiadas. Assim, a cooperação e o apoio mútuo 
entre as Forças Singulares são fundamentais para a eficácia, a maximização da 
eficiência e a economicidade dos recursos de transporte. Além disso, os meios civis 
de transporte poderão ser contratados, nas situações de normalidade e de crise, 
para complementar os recursos orgânicos da Força Terrestre. Diante do exposto, 
durante sua passagem pelo BIS, o senhor participou de algum deslocamento de 
recurso humano ou material em que tenham sido contratados meios civis de 
transporte? 

(     ) Sim 

(     ) Não 
Em caso de afirmativo, quais? (    ) carro   (    ) ônibus   (    ) barco   (    ) avião   
(     ) outro 
Se possível, cite a atividade / operação: ______________________________ 

 
8.  Fruto de sua experiência, como o senhor considera os meios 

disponíveis para transporte nos Batalhões de Infantaria de Selva da 17ª Brigada de 
Infantaria de Selva? 

(     ) Muito satisfatórios (     ) Satisfatórios (     ) Insuficientes 

 
9. Com relação ao questionamento anterior (Item 8), caso o senhor tenha 

afirmado que  os meios de transporte existentes nos BIS são INSUFICIENTES, cite 
o meio de transporte que deveria estar disponível na unidade. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

FECHAMENTO 

 
10.  O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
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