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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo elencar as missões, possibilidades e a organização das 
Companhias de Transporte do Grupamento Logístico para fomentar a elaboração de um manual que 
fundamente o emprego destas subunidades logísticas funcionais no âmbito da Força Terrestre. Seu 
objetivo principal é servir de base para subsidiar o manual da Companhia de Transporte do Batalhão 
de Transporte do Grupamento Logístico, ao definir suas missões, atividades, composição e meios 
orgânicos necessários ao seu funcionamento. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória no 
sentido de esclarecer as tarefas e atividades atinentes ao grupo funcional transporte e quais são as 
suas formas de planejamento e realização. Ao final, verifica-se que o tema é ainda muito recente no 
Exército Brasileiro e, portanto, necessita de um aprofundamento em seu meio para que a doutrina de 
logística no âmbito da força esteja sempre atualizada e totalmente difundida para o conhecimento de 
todos os elementos apoiadores e apoiados. 
 
Palavras-chave: Transporte. Organização. Logística. Possibilidades. Manual. 
 
 
RESUMEN 
El presente trabajo tiene por objetivo elencar las misiones, posibilidades y la organización de las 
Compañías de Transporte del Grupaje Logístico para fomentar la elaboración de un manual que 
fundamente el empleo de estas subunidades logísticas funcionales en el ámbito de la Fuerza 
Terrestre. Su objetivo principal es servir como base para el manual de la Compañía de Transporte del 
Batallón de Transporte del Grupaje Logístico, así como para definir sus misiones, actividades, 
composición y medios orgânicos necesarios. Para tanto, se ha realizado exploraciones en el sentido 
de esclarecer las tareas y actividades del grupo funcional transporte y las formas de planear y realizar 
sus actividades. A final, se ha verificado que el tema es muy recente em el Ejercito Brasileño y 
portanto, necesita de un aprofundamento en su meyo para que la dotrina  logística en la fuerza esté 
siempre atualizada y amplamente conocida por todos los elementos apoiadores y apoyados.  
 
Palabras clave: Transporte. Organización. Logística. Posibilidades. Manual. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ramo da Logística Militar caracteriza-se por reunir as atividades relativas à 

previsão e à provisão dos recursos e dos serviços necessários à execução das 

missões das Forças Armadas. São suas fases: a determinação das necessidades, a 

obtenção e a distribuição. Na Doutrina de Logística Militar, define-se claramente 

como deve ser realizada a provisão de recursos. 

2.1. A provisão dos recursos deve ser equacionada em quantidade, 
qualidade, momento e local adequados. 

(...) 

2.3. As peculiaridades de cada Força não condicionam o desdobramento da 
Logística Militar em logísticas próprias; podem, no entanto, ditar 
procedimentos e ações específicas que se refletirão nos respectivos 
sistemas organizacionais sem, contudo, conflitar com os fundamentos 
doutrinários. 

2.4. Pela sua destacada e importante atuação na solução de complexos 
problemas de apoio às forças militares, a Logística adquiriu posição de 
relevo no quadro das operações, passando a ser considerada como um dos 
fundamentos da arte da guerra. Todavia, diante de uma situação em que os 
meios alocados pela Logística sejam insuficientes, a Mobilização irá 
completar e suplementar as necessidades; daí a exigência de um perfeito 
entrosamento entre a Logística e a Mobilização. (MD42-M-02, 2002, p. 13). 

Na fase de distribuição, é onde o transporte caracteriza-se por ser a parte 

dinâmica, consistindo do deslocamento do material, item ou suprimento até o seu 

local de consumo e/ou utilização. (MD42-M-02, 2002).  

Verificamos a importância do transporte desde os tempos mais remotos. 

Porém, no século passado, o viés militar dessa função logística recebeu uma análise 

especial durante a Segunda Guerra Mundial, pelo Exército Americano, culminando 

com a criação do Corpo de Transporte, em 31 de julho de 1942, com o objetivo de 

centralizar o gerenciamento do transporte no Exército, o que antes era realizado por 

mais de uma organização militar como por exemplo o Corpo de Intendentes. 

Durante a guerra, o Corpo de Transporte foi responsável por mover os 
soldados de suas bases de treinamento para a frente de combate e 
gerenciar os portos de embarque e desembarque no meio. Porque as 
Potências do Eixo sabiam a importância de negar aos aliados o uso de 
técnicas dos portos, o Corpo de Transportes teve que contar com 
embarcações de desembarque e veículos anfíbios para entregar homens e 
materiais na travessia de praias nuas até os portos com segurança. 
(KILLBLANE, 2012, p. 10). 

A PORTARIA NORMATIVA Nº 614/MD, de 24 de outubro de 2002, em seu 

capítulo III, seção 7, define a função logística transporte como “...o conjunto de 

atividades que são executadas visando ao deslocamento de recursos humanos, 
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materiais e animais por diversos meios, em tempo e para os locais predeterminados, 

a fim de atender as necessidades.” E ainda que “A deficiência na função transporte é 

fator limitativo para a execução das operações.” 

O Ministério da Defesa recomenda que os planejadores logísticos das Forças 

Armadas, em todos os níveis, devem dispensar atenção especial à função logística 

transporte a fim de dirimir quaisquer reflexos negativos ao sistema logístico. Para 

isso, há a necessidade de se identificar os pontos críticos a todo momento dos 

planejamentos, bem como controlar sua execução. (MD34-M-04, Cap II, 2013). 

1.1  PROBLEMA 

Com a evolução da Logística ao longo dos tempos, é mister que a Logística 

Militar não poderia ficar ultrapassada. Em razão disso e baseado numa gama 

enorme de estudos e referências, o Exército Brasileiro (EB) atualizou, em 2014, o 

seu manual acerca do assunto, revogando o Manual de Campanha C100-10, 

Logística Militar Terrestre e aprovando o Manual de Campanha EB20-MC-10.204, 

LOGÍSTICA.  

Contudo, conceitos inerentes à Função de Combate Logística foram 

padronizados não só no âmbito da Força Terrestre, mas também de forma conjunta 

nas Forças Armadas Brasileiras. Dentre eles, definiu-se que o apoio logístico ocorre 

em três Áreas Funcionais da Logística: Apoio de Material, Apoio ao Pessoal e Apoio 

de Saúde. 

Desde então, iniciou-se a implantação dos Grupamentos Logísticos (Gpt Log), 

as Grandes Unidades (GU) logísticas do EB, que em sua constituição possui, entre 

outras OM funcionais, o Batalhão de Transporte (B Trnp), que tem a missão de 

executar as missões atinentes ao Grupo Funcional Transporte da Área Funcional 

Apoio de Material. Por sua vez, o B Trnp é subdividido em Subunidades 

denominadas Companhias de Transporte. 

Assim, após a definição de todas estas terminologias e conceitos, indaga-se: 

há um manual que amarra a padronização bem definida das missões, atividades, 

composição e meios orgânicos necessários da Companhia de Transporte do 

Batalhão de Transporte do Grupamento Logístico? 

1.2  OBJETIVOS 

Com a intenção de auxiliar no aprimoramento da nova Logística Militar 

Terrestre do Exército Brasileiro, esta pesquisa busca propor um escopo para o 
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manual para a Companhia de Transporte do Batalhão de Transporte do Grupamento 

Logístico, definindo suas missões, atividades, composição e meios orgânicos.  

Para buscar o objetivo supracitado, foram elencados objetivos específicos 

conforme a seguir: 

a) Levantar a quantidade de Companhias de Transporte necessárias ao B 

Trnp/Grupamento Logístico; 

b) Definir as missões e atividades específicas das Companhias de Transporte; 

e 

c) Identificar qual deve ser a composição e meios orgânicos das Companhias 

de Transporte para o cumprimento das missões. 

1.3  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Os Grupamentos Logísticos do EB estão sendo implantados e ainda em 

experimentação de sua composição tática. O objetivo é possuir um exército mais 

vocacionado no ramo da logística, separando as atividades e tarefas operacionais 

das administrativas. Atualmente, existem o 9º Gpt Log (Campo Grande-MS) e o 3º 

Gpt Log (Porto Alegre-RS) ativados e em experimentação doutrinária de suas 

frações subordinadas. Com isso, há a necessidade de padronização de constituição 

de todas as suas frações subordinadas, entre elas a Companhia de Transporte. 

As atividades inerentes ao Grupo Funcional Transporte, da Área Funcional 

Apoio de Material, são muito importantes para o perfeito funcionamento do apoio 

logístico, tanto na paz como na guerra, pois somente com sua execução de forma 

eficaz, os elementos apoiados prosseguirão em condições plenas de funcionamento. 

Os manuais do EB servem como diretriz de padronização e organização das 

informações atinentes a determinado assunto, exigindo que seja de conhecimento 

de seus integrantes o modo como se realiza os procedimentos, técnicas, táticas e 

outras atividades inerentes a tarefa desejada. 

 

2  METODOLOGIA 

O presente estudo tem por objetivo reunir o conhecimento para aplicação 

prática, visando fornecer subsídios para a confecção do Manual da Companhia de 

Transporte do Grupamento Logístico, haja vista que é um objeto de estudo recente 
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no EB e necessita de realização de mais fontes de consulta e padronizações de 

técnicas, táticas e procedimentos. 

A pesquisa realizada consistiu na seleção e leitura exploratória do material de 

pesquisa e uma entrevista realizada com militares recém envolvidos e empregados 

na atividade da companhia/batalhão de transporte, sendo estritamente exploratória.    

As fontes de pesquisa foram selecionadas tendo por base as normas, 

manuais e regulamentos, trabalhos, artigos e livros de autores de reconhecida 

importância sobre o assunto, nacionais e internacionais, e pesquisas na internet em 

sites de agências e empresas que possuam reconhecimento e importância 

nacionais. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Realizamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e 

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

uma revisão de literatura no período de 1985 a 2015. Essa delimitação baseou-se na 

busca pelo aprofundamento no tema, haja vista as constantes mudanças realizadas 

nos últimos anos no Exército sobre o conceito do grupo funcional transporte. 

O limite anterior foi determinado pela necessidade de verificação do manual 

C10-7: Companhia de Intendência do Batalhão Logístico, visto que era a fração 

logística responsável por realizar os diversos tipos de transporte de suprimentos 

dentro de sua área de responsabilidade e aos elementos apoiados de sua Grande 

Unidade (GU) enquadrante – Brigada ou Divisão de Exército. 

Foram utilizadas as palavras-chave transporte, missão, organização, 

companhia de transporte, manual e logística, juntamente com seus correlatos em 

inglês e espanhol, 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 e inglês. O sistema de busca foi complementado pela coleta 

em manuais de campanha referentes ao tema, do EB e do MD, em período de 

publicação diverso do utilizado nos artigos. 

Quanto ao enfoque, a revisão de literatura limitou-se a analisar a missão, a 

organização e as possibilidades da Companhia de Transporte do Grupamento 

Logístico, a fim de delinear o início da elaboração de um manual específico desta 

fração, até então inexistente na Força. 
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a. Critério de inclusão: 

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

logística de transportes, organização de seus meios e possibilidades; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólio de empresas que retratam os 

meios de transporte e formas de realização. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego da logística em geral, sem detalhar as 

atividades de transporte. 

2.2    COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de entrevista 

exploratória. 

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 

BERNARDO ENNES DA SILVA COUTINHO 
– Cap EB 

Integrante do 18º B Trnp 2016/17 e Cmt CiaTrnp por 
um ano 

PAULO HENRIQUE FERNANDES 
NEGREIROS – Cap EB 

Integrante do 18º B Trnp 2015-18 e Cmt CiaTrnp e 
Cia Trnp Especializado, por dois meses e um ano, 

respectivamente 

ANTONIO LUIZ DA SILVA DINIZ – Cap EB Integrante do 18º B Trnp 2017/18  

QUADRO 1– Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A PORTARIA NORMATIVA Nº 614/MD, de 24 de outubro de 2002, que 

dispõe sobre a Doutrina de Logística Militar, em seu capítulo III, seção 7, define a 

Função Logística Transporte como “...o conjunto de atividades que são executadas 

visando ao deslocamento de recursos humanos, materiais e animais por diversos 

meios, em tempo e para os locais predeterminados, a fim de atender as 

necessidades.” E ainda que “A deficiência na função transporte é fator limitativo para 

a execução das operações.” 
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Para a realização de uma missão de transporte, faz-se necessário cumprir as 

fases de planejamento, execução das missões planejadas e controle de movimento.  

O Planejamento é a definição “do quê deve ser transportado?”, “para 
onde?”, “em que tempo?” e “com que meio?”. Essa atividade deve 
preceder a todas as demais tendo em vista a dependência de todas as 
outras atividades, das definições obtidas a partir do planejamento. Deve ser 
realizada de forma permanente e em todos os níveis de forma a permitir 
uma pronta resposta São etapas do Planejamento:  
a) Determinação das Capacidades;  
b) Determinação das necessidades;  
c) Seleção das Modalidades e Meios;  
d) Roteirização; e 
e) Elaboração de Planos e Ordens. 
(...) 
Na execução das missões planejadas, o elemento apoiador executa o 
transporte nas condições estabelecidas, particularmente quanto aos meios 
empregados e aos prazos estabelecidos. Para a execução das missões de 
transporte planejadas poderão ser realizadas as seguintes tarefas:  
a) prontificação dos meios de transporte;  
b) organização de comboios;  
c) preparação da escolta de transporte (segurança do fluxo);  
d) preparação, padronização e unitização da carga;  
e) elaboração de manifestos e outros documentos de transporte;  
f) conferência da carga e/ou passageiros;  
g) embarque;  
h) transbordo;  
i) desembarque; 
j) preparação da carga de retorno; e  
k) outras tarefas identificadas no planejamento.  
A atividade de controle de movimento será caracterizada pelo 
gerenciamento das operações de transporte planejadas, e para tal será 
essencial a existência de ferramentas de TIC e de dispositivos de 
rastreamento eletrônicos, que permitam:  
a) a localização e o acompanhamento de cargas e pessoal;  
b) a disponibilidade e a situação dos meios e dos terminais de transporte;  
c) a situação da infraestrutura de transporte e de trafegabilidade das vias, 
permitindo a adoção tempestiva de medidas para ajustes na roteirização;  
d) a disponibilidade de estoque nos depósitos desdobrados nos itinerários e 
no destino final; e  
e) o controle sobre a segurança das vias de transporte (segurança do fluxo).  
São tarefas normalmente realizadas na fase do Controle de Movimento:  
a) alocação/realocação de meios disponíveis;  
b) manutenção da consciência situacional, prioritariamente pela utilização 
de ferramentas de TIC;  
c) identificação e equacionamento de novas demandas e carências 
verificadas após o planejamento, seja por contratação ou por mobilização; e  
d) coordenação e controle das missões de transporte planejadas (gerência 
de transportes). (MD34.M.04, 2013,p.17-19). 
 

O Manual de Campanha EB20-MC-10.204 (2014) apresenta a Logística Militar 

Terrestre a fim de orientar o planejamento e a execução do apoio logístico no âmbito 

da Força Terrestre, consolidando como deve ocorrer seu funcionamento na Fig. 1. 
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Figura 1: Visão ampla da Função de Combate Logística 
Fonte: BRASIL, 2014, p.1-2 
 

Para que este funcionamento seja eficaz no nível tático, foram criados os 

Grupamentos Logísticos que “são GU logísticas existentes, desde o tempo de paz, 

encarregados de planejar, coordenar, controlar e fazer executar por meio de suas 

OM Log funcionais o apoio de material, ao pessoal e de saúde no âmbito da F Ter.” 

(BRASIL, 2014). 

Têm-se por Organizações Militares Funcionais: 

As OM Log funcionais são orgânicas dos Gpt Log, tendo a seu cargo a 
execução do apoio logístico nos Grupos Funcionais Suprimento, 
Manutenção, Transporte, Recursos Humanos e Saúde. A existência, a 
constituição e o número dessas OM Log atendem às necessidades 
logísticas requeridas no âmbito da F Ter. Essas OM Log devem estar aptas 
a constituir módulos logísticos que serão desdobrados em bases logísticas 
e/ou empregados na forma de destacamentos logísticos, quando em 
operações. (DECEx, 2015,p. 11). 
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O Batalhão de Transporte, OM funcional de Transporte dos Gpt Log, tem a 

missão de “Transportar pessoal, carga geral, combustíveis e lubrificantes, além de 

suprimentos e equipamentos especializados.” E ainda: 

Mobilidade - 100% motorizado.  
Possibilidades: 
a) Proporcionar, de acordo com o número e a organização de suas Cia 
Trnp, apoio de transporte para pessoal, carga geral, combustíveis e 
lubrificantes na FTC.  
b) Prestar apoio de transporte, descentralizando e/ou combinando seus 
meios de transporte, quando necessário.  
c) Receber reforços de outros meios de transporte, inclusive civis.  
d) Enquadrar número variável de Cia Trnp.  
e) Entre os reforços que o B Trnp pode receber e enquadrar estão:  
1) pelotões de transporte pesados. (Trnp maquinário, Sup Cl IV etc.);  
2) pelotões com viaturas especializadas para transporte de carga 
frigorificada e refrigerada;  
3) pelotões com viaturas especializadas ou não, para transporte de carga 
geral, obtidas pela mobilização.  
Organização - a organização das companhias de transporte é flexível, 
composta de módulos como o pelotão de transporte leve, as seções de 
transporte médio, as seções de transporte de combustíveis e lubrificantes, 
as seções de transporte pesado e a seção de transporte especializado, 
quando necessário. (DECEx, 2015,p. 11). 

 

Com esse viés, a constituição do Batalhão de Transporte foi elaborada com 

uma constituição modular e flexível no que diz respeito à quantidade de companhias 

para a realização da atividade finalística de transporte: Companhias de Transporte 

de Suprimentos e Companhia de Transporte Especializado. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
  Figura 2: Estrutura do Batalhão de Transporte 
  Fonte: DECEX, 2015, p.10 
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Esta constituição foi corroborada pelos entrevistados que frisaram seguir os 

manuais do Ministério da Defesa e a NCD Nr 001 – A Logística nas Operações 

(DECEx, 2015), contudo descreveram a necessidade de haver um esclarecimento 

mais detalhado de como as companhias de transporte, de suprimentos e a 

especializada, devem ser compostas, mobiliadas e quais são as suas missões 

específicas em tempos de paz e nas operações. 

Da Companhia de Intendência do Batalhão Logístico original, cuja fração 

responsável pelo transporte era o Pelotão de Transporte, extrai-se os requisitos 

abaixo: 

5-1. MISSÃO 
a. Transportar a reserva orgânica da GU de suprimentos das classes I, 

II, III e de outras classes e apoiar o pel Sup no transporte de suprimentos 
para as unidades apoiadas. 

b. Prestar limitado apoio de transporte de pessoal e material. 
 
5-2. ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

a. Organizar-se em um grupo de comando (Gp Cmdo), uma seção leve 
de transporte (Sec L Trnp) e uma seção média de transporte (Sec Me Trnp). 

b. O Cmt Pel é o responsável pela execução dos transportes, cabendo 
ao Cmt Cia Int, como Of Trnp GU, o planejamento do emprego dos meios, 
segundo as diretrizes do Esc Sp. 

c. O Pel Trnp opera, quase sempre, com a maioria de seus meios na A 
Ap Log. 

d. Cabe à Sec L Trnp apoiar o Pel Sup, com suas viaturas, nas 
atividades de recebimento e distribuição de suprimentos para todos os 
elementos orgênicos da GU. 

e. À seção média de transporte está afeta a responsabilidade de 
transpote da reserva orgânica da GU se suprimentos das classes I, II, III e 
outras classes. 
5-3. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

a. Planejamento 
    (1) As necessidades diárias de transporte de uma GU variam, 

particularmente, em função da situação tática, efetivos existentes, das 
características e condições das estradas, das distâncias a percorrer e do 
tempo disponível para a operação. 

    (2) O planejamento dos transportes no âmbito da GU cabe ao E4 
com o assessoramento do Cmt B Log e do Cmt Cia Int. 

    (3) Para esse planejamento, o E4 considera os meios de transporte 
das unidadesda GU e os meios do escalão superior, postos em reforço. Do 
B Log, considera apenas os meios da Sec L Trnp do Pel Trnp da Cia Int. 
Entretanto, suas viaturas são usualmente empregadas nas operações de 
transporte de suprimentos dos P Sup escalão superior para os P Distr A Ap 
Log e, em apoio ao Pel Sup, no transporte de suprimentos para as unidades 
apoiadas. Em conseqüência, e, particularmente, durante os deslocamentos 
da GU, suas disponibilidades são insuficientes para, a um só tempo, manter 
as operações de suprimento e reforçar os meios orgânicos das unidades 
para o transporte de pessoal. Por essa razão, é normal a Cia Int receber o 
reforço em transporte do escalão superior, nessas ocasiões. (BRASIL, 
1985, p. 5-1 e 5-2). 
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Assim, partindo da premissa da constituição do Batalhão de Transporte como 

um todo e sua missão, suas possibilidades e sua organização, de forma análoga 

podemos estruturar suas companhias de transporte da seguinte forma: 

a. Companhia de Transporte de Suprimentos: 

1) Missão - Transportar pessoal, carga geral, combustíveis e lubrificantes; 

2) Possibilidades:  

     a) Proporcionar, de acordo com o número e a organização de seus Pel 

Trnp, apoio de transporte para pessoal, carga geral, combustíveis e lubrificantes na 

FTC; 

    b) Prestar apoio de transporte, descentralizando e/ou combinando seus 

meios de transporte, quando necessário; 

    c) Receber reforços de outros meios de transporte, inclusive civis; e 

    d) Enquadrar número variável de Pel Trnp.   

3) Organização - a organização das companhias de transporte é flexível, 

composta de módulos como o pelotão de transporte leve, as seções de transporte 

médio, as seções de transporte de combustíveis e lubrificantes e as seções de 

transporte pesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 3: Proposta de organograma da Cia Trnp Sup 
 Fonte: O autor. 

b. Companhia de Transporte Especializado: 

1) Missão - Transportar suprimentos e equipamentos especializados.  

2) Possibilidades:  

 

 

 

 

 

                                       

 

(1) Constituição e Quantidade variável 

Cia Trnp Sup 

Pel Trnp Leve Sec Trnp Comb 

Lub 

Sec Trnp Med e 

Pes (1) 
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a) Proporcionar, de acordo com o número e a organização de suas 

Seções de Transporte (Sec Trnp), apoio de transporte para suprimentos e 

equipamentos especializados na FTC; 

b) Prestar apoio de transporte, descentralizando e/ou combinando seus 

meios de transporte, quando necessário; 

c) Receber reforços de outros meios de transporte, inclusive civis; 

d) Enquadrar número variável de Sec Trnp; e 

e) Entre os reforços que o Btl Trnp pode receber, enquadrar:  

- pelotões de transporte pesados. (Trnp maquinário, Sup Cl IV etc.);  

- pelotões com viaturas especializadas para transporte de carga 

frigorificada e refrigerada;  

- pelotões com viaturas especializadas ou não, para transporte de 

carga geral, obtidas pela mobilização.  

3) Organização - a organização da companhia de transporte 

especializado é flexível, composta de módulos como as seções de transporte 

pesado e a seção de transporte especializado. 

Analogamente com a pioneira Companhia de Intendência, origem da 

Companhia Logística de Suprimento do Batalhão Logístico, obtemos também as 

seguintes possibilidades: 

a. Companhia de Transporte de Suprimentos: 

1) Missão – Transportar os suprimentos das diversas classes na FTC e 

prestar limitado apoio de transporte de pessoal e material; 

2)  Organização e atribuições: 

a) Organizar-se em um grupo de Comando (Gp Cmdo), Seções de 

Transporte Leve (Sec Trnp L), Seções de Transporte Médio (Sec Trnp Me) e Seções 

de Transporte Pesado (Sec Trnp P); 

b) Os Cmt Sec são os responsáveis pela execução dos 

transportes, cabendo ao Cmt Cia o planejamento do emprego dos meios, segundo 

as diretrizes do Esc Sup; 
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c) A Cia Trnp Sup opera, quase sempre, com a maioria dos seus 

meios na Base Logística Terrestre (BLT). 

b. Companhia de Transporte Especializado: 

1) Missão – Transportar os suprimentos das diversas classes na FTC e 

prestar limitado apoio de transporte de pessoal e material; 

2) Organização e atribuições: 

a) Organizar-se em um grupo de Comando (Gp Cmdo), Seções de 

Transporte Leve (Sec Trnp L), Seções de Transporte Médio (Sec Trnp Me) e Seções 

de Transporte Pesado (Sec Trnp P); 

b) Os Cmt Sec são os responsáveis pela execução dos 

transportes, cabendo ao Cmt Cia o planejamento do emprego dos meios, segundo 

as diretrizes do Esc Sup; 

c) A Cia Trnp Sup opera, quase sempre, com a maioria dos seus 
meios na Base Logística Terrestre (BLT). 

 
Figura 3: Viaturas de Transporte Especializado Cisterna 
Fonte: Site EB 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Com relação às questões de estudo e objetivos propostos no início deste 

trabalho, conclui-se que o presente estudo atendeu parcialmente ao pretendido, 

visto que ainda há a necessidade de um aprofundamento maior acerca do tema para 

que sejam realizadas e implantadas as melhorias necessárias às companhias de 

transporte do Grupamento Logístico. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que o efetivo planejamento 

logístico de transporte reflete na necessidade de possuir na ponta da linha, frações 

bem constituídas e mobiliadas, além de estarem bem definidas suas tarefas e 

atividades orgânicas como também suas possibilidades e limitações. 

Dessa forma, entende-se que com a evolução doutrinária em curso e cada 

vez mais constante e necessária, a atualização dos manuais das frações logísticas 

criadas é de extrema importância para que os atores da linha de frente tenham o 

conhecimento amplo de seu trabalho. 

Conclui-se, portanto, que deve haver o prosseguimento no estudo desta 

importante fração logística, para que, no mais curto prazo possível, esteja 

consolidado o seu manual, a fim de regular seu funcionamento e preparo em tempos 

de paz e seu emprego nas operações e campanhas, caso ocorram. 
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