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OS FATORES DE DECISÃO PARA O EMPREGO DE UM POSTO DE
RESSUPRIMENTO AVANÇADO NAS OPERAÇÕES AEROMÓVEIS

Juliano Fontana Oliveira*

Diego Souza Rêgo**

RESUMO
Nas Operações Aeromóveis, o emprego das aeronaves de asas rotativas fornece a capacidade
da Força  Terrestre  em cumprir  missões nos  sítios  mais  profundos do  inimigo.  Os  vetores
aéreos possibilitam que o Comandante Terrestre, responsável pela operação aeromóvel, lance
mão  de  vários  princípios  de  guerra,  como  Ofensiva,  Manobra  e  Surpresa,  os  quais  são
decisivos para o êxito nessas operações. Para proporcionar um apoio logístico mais cerrado e
possibilitar um incremento na durabilidade das aeronaves na ação, o emprego do Posto de
Ressuprimento  Avançado  (PRA)  habilita,  por  um  limite  de  tempo  definido  previamente,  o
recebimento de suprimentos nas classes III e IV (Mun) nas áreas mais avançadas do teatro de
operações, desde que haja segurança para a efetiva operação. Não obstante, o emprego do
PRA pela Aviação do Exército inicia-se com um planejamento minucioso, levantando os fatores
críticos  que  interferem  diretamente  por  ocasião  do  desdobramento  e  o  emprego  dessa
instalação  temporária.  Por  meio  desse  levantamento,  é  possível  decidir  como  se  dará  o
emprego do PRA nas Operações Aeromóveis, escopo deste artigo científico.

Palavras-chave: Operações Aeromóveis. Apoio Logístico. Posto de Ressuprimento Avançado.

RESUMEN

En las Operaciones Aeromóviles, el empleo de las aeronaves de alas giratorias proporciona la
capacidad  de  la  Fuerza  Terrestre  para  cumplir  misiones  en  los  sitios  más  profundos  del
enemigo.  Los  vectores  aéreos  posibilitan  que  el  Comandante  Terrestre,  responsable  de  la
operación aeromóvil, tome mano de varios principios de guerra, como Ofensiva, Maniobra y
Sorpresa, los cuales son decisivos para el éxito en esas operaciones. Para proporcionar un
apoyo logístico más cerrado y posibilitar un incremento en la durabilidad de las aeronaves en la
acción, el empleo del Puesto de Rellamado Avanzado (PRA) habilita, por un límite de tiempo
definido previamente, la recepción de suministros en las clases III y IV (Mun) en las áreas más
avanzadas del teatro de operaciones, siempre que haya seguridad para la efectiva operación.
No obstante,  el  empleo del PRA por la Aviación del  Ejército se inicia con una planificación
minuciosa, levantando los factores críticos que interfieren directamente con el desdoblamiento
y el empleo de esa instalación temporal. Por medio de este levantamiento, es posible decidir
cómo se dará el  empleo del PRA en las Operaciones Aeromóviles, ámbito de este artículo
científico.

Palabras-clave: Operaciones Aeromóviles. Apoyo Logístico. Puesto de Rellamado Avanzado.
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1. INTRODUÇÃO

As Operações Aeromóveis  (Op  Amv)  são aquelas  realizadas por  força  de

helicópteros (F Helcp) ou forças aeromóveis (F Amv) utilizadas, principalmente, em

áreas profundas e fracamente  defendidas ou não ocupadas pelo  oponente.  São

operações que visam o cumprimento das missões de combate, apoio ao combate e

apoio logístico, ou seja, têm a capacidade de cumprir múltiplas missões ao mesmo

tempo. Asseguram uma vantagem tática importante para as forças terrestres pois

possui como características a surpresa, a flexibilidade, a manobra, a oportunidade e

a velocidade para vencer rapidamente grandes distâncias e ultrapassar obstáculos

do terreno (EB20-MF-10.103, 2014).

A Aviação do Exército (Av Ex)  confere, principalmente,  aeromobilidade,  no

nível tático, ao conjunto das forças terrestres empregadas. Nesse contexto, a missão

da Brigada de Aviação do Exército é prover aeromobilidade orgânica ao escalão que

a  enquadra  e  cumprir  as  múltiplas  missões  já  citadas  no  parágrafo  anterior.  O

Comandante da Força Terrestre do Teatro de Operações Terrestre (CFTTOT) que

possui meios de aviação a seu comando, detém a flexibilidade para rapidamente

reorganizar suas unidades em todo o Teatro de Operações, permitindo o emprego

simultâneo  da  Aviação  do  Exército  em  conjunto  com  os  demais  elementos  de

manobra da força terrestre (IP 1-30, 2003).

Dentro da missão de combate, a missão de Ataque Aeromóvel  (Atq Amv),

escopo deste artigo científico,  caracteriza-se pela  destruição ou neutralização do

inimigo por meio do fogo aéreo concentrado sobre um alvo. Assim, uma F Helcp,

reforçada ou não por elementos de Força de Superfície (F Spf) é empregada para

neutralizar  ou  destruir  forças  ou  instalações  inimigas,  em  proveito  da  operação

realizada pelo escalão enquadrante.  Portanto,  a Aviação do Exército  é capaz de

cumprir missões de combate, como elemento de manobra (IP 1-30, 2003 e IP 90-1,

2000).

Com o objetivo de possibilitar o emprego da Av Ex no TO, é necessário um

apoio logístico eficiente e eficaz. Nesse sentido, A Av Ex possui um sistema de apoio

logístico  capaz  de  manter  seus  meios  aéreos  e  seus  recursos  humanos  em

condições  de  cumprir  as  diversas  missões  a  ela  atribuídas.  O  Batalhão  de

Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt Sup Av Ex) desdobra seus



meios  em  uma  Área  de  Apoio  de  Aviação  (A Ap  Av),  que  por  meio  de  suas

subunidades e é a OM responsável por prestar o apoio logístico à Bda Av Ex por

meio da realização das funções logísticas de suprimento, transporte, manutenção e

salvamento (C 1-21, 2009). Portanto o B Mnt Sup Av Ex prestará o apoio às  ATU Ae

(C 1-29, 2009).

Em seguida, as Áreas de Trens das Unidades Aéreas (ATU Ae) da Bda Av Ex

compreendem o espaço onde as U Ae desdobram seus meios de apoio logístico.

Desta forma, suas instalações logísticas ficam localizadas numa área à retaguarda

(IP 1-30, 2006). Os Helicópteros, após o cumprimento da Missão Cmb, necessitam

retornar às ATU Ae para realizar o ressuprimento.

Unidades dotadas por helicópteros de ataque são tipicamente bem sucedidas

em operações de ataque em profundidade. Essas operações fornecem capacidade

de fogo direto contra alvos em território inimigo. Porém, para que essas operações

de ataque aeromóvel sejam conduzidas, é decisivo que o apoio logístico proporcione

a maor liberdade de ação ao CFTTOT. Assim, para que a Av Ex atue em grande

profundidade e permitindo uma pressão constante sobre o inimigo pelo incremento

da  capacidade  das  esquadrilhas  de  helicópteros  de  durar  na  ação,  pode-se

dispensar a obrigatoriedade dos helicópteros realizarem o ressuprimento nas A T U

Ae, lançando mão do posto de ressuprimento avançado (PRA). Trata-se de uma

instalação  logística  típica  da  Aviação  do  Exército,  transitória,  dotada  de  alta

mobilidade (podendo inclusive ser lançado por meios aéreos, quando em território

inimigo), e com capacidade de fornecer suprimentos, de combustível e de munição,

específicos de aviação. (NETO, ACHILES FURLAN, 2000).

Portanto,  O  PRA é  uma  instalação  capaz  de  fornecer  o  suprimento  de

combustível  de aviação (Cl  III),  munição (Cl  V(Mun)) e peças de reposição para

aeronaves (Cl IX), podendo incluir, quando necessário, atividades de manutenção

voltadas para reparos de emergência. Utiliza-se o PRA quando existe uma grande

distância do apoio logístico entre o escalão superior e as frações da Bda Av Ex,

destacadas em benefício de forças que atuam de forma independente, otimização

do tempo de exposição no local, manutenção do fluxo de apoio, devido a um rápido

avanço da força apoiada e situação tática na qual se tenha um tempo de circulação

excessivo até a ATU Ae. Essa instalação deve ser flexível, organizado com meios

adequados,  de  modo  a  permitir  o  rápido  ressuprimento  das  aeronaves  ou  a



execução de  reparos de emergência,  podendo,  quando  a  situação exigir,  conter

apenas o material a ser utilizado (C 1-29, 2009).

 

1.1 PROBLEMA 

A Aviação do Exército deve ter a capacidade de conduzir operações em toda a

profundidade do Teatro de Operações, sobretudo no Espaço de Batalha não linear,

tornando seu emprego fundamental para as Operações no Amplo Espectro. A Av Ex

proporciona  o  emprego  de  princípios  de  guerra  decisivos  na  batalha,  como  a

Ofensiva,  a  Exploração,  a  Manobra  e  a  Surpresa  e  possibilita  a  capacidade de

expandir o Poder de Combate terrestre, inserindo a Força Terrestre na 3ª dimensão

do Espaço de Batalha e fornecendo significativa ampliação do alcance operacional. 

A fim de permitir o alcançe de resultados decisivos nas Operações no Amplo

Espectro,  a  Av  Ex  deve  basear  sua  organização  em  estruturas  com  as

características de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade e capacidade de durar

na ação, permitindo adaptação às mudanças do ambiente e com sustentabilidade

garantida por meios logísticos dimensionados na medida certa. 

Nesse  contexto,  com  os  objetivos  de  ampliar  o  alcance  de  emprego  das

frações  aéreas,  superar  as  limitações  impostas  pela  autonomia  de  voo  das

aeronaves  e  proporcionar  um  aumento  significativo  na  capacidade  de  durar  na

missão, a Av Ex deve ter condições de instalar e operar um Posto de Ressuprimento

Avançado (PRA), em região avançada em direção à operação realizada, podendo

situar-se  em área  controlada  pelo  inimigo.   Assim,  o  PRA é  capaz  de  fornecer

suprimento de combustível de aviação e munição para as para aeronaves, podendo

incluir  atividades  de  manutenção  voltadas  para  reparos  de  emergência,  como o

fornecimento de peças de reposição.

Com a premente necessidade de se lançar um PRA durante uma operação

aeromóvel de ataque aeromóvel, é inevitável que seja verificada a capacidade da Av

Ex em instalá-lo e operá-lo. Enfim, para que seja atingido o nível ideal de preparo e

emprego,   é  decisivo  que  seja  deliberado  o  seguinte  problema:  Quais  são  os

fatores  críticos  de  decisão  no  emprego  de  um  Posto  de  Ressuprimento

Avançado pela Aviação do Exército para apoiar as Operações Aeromóveis?



1.2 OBJETIVOS

Esta pesquisa teve o objetivo geral de levantar fatores críticos. para se instalar

e operar um PRA adaptável em diversas condições de ambiente, nas missões de

Ataque Aerómovel, que seja capaz de fornecer suprimento classe III e V(Mun) com

presteza.

Assim,  foram  elencados  alguns  objetivos  específicos  com  a  finalidade  de

facilitar o estudo do tema. São eles: 

a) Explorar as possibilidades de emprego do PRA nas Missões de Combate de

Ataque Aeromóvel, inclusive o pessoal necessário para sua operação;

b) Explorar os cuidados essencias e críticos  que devem ser verificados por

ocasião do desdobramento e emprego de um PRA, com o objetivo de garantir a sua

segurança em seu emprego.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O Posto de Ressuprimento Avançado é vital para o sucesso nas Operações

Aeromóveis,  principalmente  nas  missões  de  combate  como  Ataque  Aeromóvel,

Assalto Aeromóvel, Incursão, Infiltração e Exfiltração Aeromóvel. Nessas missões,

os vetores aéreos dependem do fornecimento de combustível e munição no local e

no momento decisivo para alcançar o êxito. O PRA possibilita o fornecimento desses

insumos e, assim, uma ampliação da capacidade em durar na ação.

Os  Militares  que  operam  um  PRA  devem  possuir  atributos  cognitivos,

psicomotores  e  afetivos  inerentes  à  função,  aprimorados  através  de  um

adestramento  específico  continuado.  Esses  logísticos  devem  ter  elevado

conhecimento  técnico  no  manejo,  estocagem  e  distribuição  dos  insumos  que

possibilitarão o ressuprimento em área avançada. Além disso, a existência de meios

adequados  para  o  desdobramento  de  um  PRA,  constitui  fator  decisivo  para  o

sucesso da missão.

Por fim, por meio do levantamento dos fatores críticos para o emprego de um

PRA,  conseguiremos  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  uma  doutrina  do

emprego de um PRA nas operações aeromóveis de Ataque Aeromóvel.



2. METODOLOGIA

Neste trabalho foram levantadas as hipóteses de emprego de um PRA nas

Operações Aeromóveis de Ataque Aeromóvel pela Brigada de Aviação do Exército,

através  da  pesquisa  bibliográfica.  Foram  consultados  os  manuais  do  Exército

Brasileiro e publicações estrangeiras, principalmente as das Forças Armadas Norte-

Americanas.  Ainda,  foram  levantados  os  materiais  atualmente  empregados  pela

Aviação do Exército no desdobramento de um Posto de Ressuprimento Avançado.

Foi utilizado o instrumento de Coleta Documental, com o objetivo de levantar

as possibilidades de emprego de um PRA e as variáveis envolvidas. Assim, o acesso

à análise de dados será facilitada para o cumprimento da tarefa final. 

Após  a  coleta  e  análise  de  dados,  a  conclusão  deste  trabalho  foi  atingida

através da utilização dos princípios da Análise de Conteúdo, próximo instrumento de

pesquisa que será utilizado. Através dessa técnica, foram analisadas as variáveis de

maneira objetiva, sistemática e quantitativa.

2.1 REVISÃO DA LITERATURA

Primeiramente, foi verificado e fichado a documentação referente ao “Posto

de Ressuprimento Avançado”. Esse assunto já foi deliberado em diversos manuais

publicados pelo Exército Brasileiro, em que prevaleceu, na grande maioria deles,

informações conceituais limitadas como: o objetivo do emprego de um PRA em uma

operação, a fração a qual tem a capacidade de desdobrá-lo e as possibilidades de

emprego.

Após realização de consultas aos manuais do Exército dos Estados Unidos,

detalhes inerentes ao emprego de um PRA se destacaram pela possibilidade de

aplicação  prática  pelo  Exército  Brasileiro.  Assim  foram  observados  que  nesses

documentos estrangeiros existem dados relevantes para o preparo da equipe que

compõe um PRA e o seu emprego levando em consideração os fatores críticos para

seu desdobramento como o comando, o controle e as comunicações, a análise do

terreno, a análise meteorológica, a análise das características do campo de batalha,

o  tipo  e  a  distribuição  da  vegetação,  os  meios  de  transporte  disponíveis,  a

configuração e a drenagem da superfície e os lençóis freáticos existentes na área. 

Por fim, foi encontrado nas instruções as quais são ministradas pelo pessoal

de  Transporte  Aéreo,  Suprimento  e  Serviço  Especial  de  Aviação  (TASA)  uma



padronização dos procedimentos inerentes ao emprego de um PRA em tempo de

paz, limitando-se ao emprego do PRA no Ressuprimento de Cl III.

2.1 REVISÃO DA LITERATURA

Observa-se a importância do emprego do Posto de Ressuprimento Aeromóvel

através da história  da utilização desse tipo  de instalação descrita  no  Projeto  de

Pesquisa de Graduação do Capitão da Força Aérea Americana Jeremy R. Lewis,

“Performance Evaluation of  a  Forward Arming and Refueling Ponit  (FARP) Using

Discrete  Event  Simulation”  (Avaliação  de  Desempenho  de  um  Posto  de

Ressuprimento Aeromóvel (PRA) usando simulação de eventos, tradução do autor).

O seu emprego é observado na 2ª Guerra Mundial, em que o Piloto Alemão Hans

Rudel utilizou estoques de munição e combustível em uma área avançada do campo

de batalha, com o objetivo de aumentar o raio de ação de combate, possibilitando

que  as  Forças  Armadas  Alemãs  atuassem  profundamente  no  território  inimigo

destruindo elementos de reforço e preenchendo lacunas logísticas nas linhas alemãs

em  consequência  das  grandes  distâncias.  Já  na  Guerra  do  Vietnã,  o  PRA era

empregado  como  uma  localidade  aonde  helicópteros  primeiramente  eram

reabastecidos  e  depois  seguiam  para  outro  ponto  para  se  rearmarem.  Essa

diferença era adequada pelo fato do abastecimento demandar menos tempo do que

o ressuprimento de munição, além do fato desta operação ser mais sensível. Após o

término da Guerra do Vietnã, o PRA passou a ser empregado em um único ponto,

devido à modernização dos equipamentos envolvidos nas atividades de suprimento

e das próprias aeronaves. 

Para se obter o sucesso numa operação militar, é decisivo que sejam aplicados

os  Princípios  de  Guerra,  descritos  no  Capítulo  5.4  do  Manual  de  Fundamentos

“Doutrina  Militar  Terrestre”,  EB20-MF-10.102.  O emprego da Aviação do Exército

proporciona a utilização de alguns desses princípios, principalmente a Surpresa, a

Manobra, a Exploração e a Ofensiva. A Aviação do Exército é capaz de atuar em

profundidade no campo de batalha e num combate não linear, mediante realização

de  operações  aeromóveis,  principalmente  visando  o  isolamento  do  campo  de

batalha, à derrota da força inimiga e à conquista de objetivos importantes. (IP 1-20,

O Esquadrão de Aviação do Exército, Artigo II, 1-3 Combate Convencional).

Verifica-se que é imprescindível que os vetores aéreos possam ser ressupridos

a partir de um fluxo eficiente e eficaz de suprimento de combustível de aviação e de



munição específica, para aumentar o alcance e a capacidade operativa das frações

aéreas  em  cumprimento  de  missão.  Além  dessa  necessidade  operacional,  o

consumo  dos  suprimentos  classes III  e  V(Mun)  apresenta  volume  e  frequência

superiores  às  demais  atividades  e  classes,  crescendo  de  importância  a  pronta

disponibilidade  desses  insumos  (IP  1-20,  O  Esquadrão  de  Aviação  do  Exército,

Artigo II, 1-3 Combate Convencional).

No Artigo VI do Capítulo 7 das Instruções Provisórias 1-20 “O Esquadrão de

Aviação do Exército”, o Posto de Ressuprimento Avançado (PRA) pode ser lançado

para que o fluxo de combustível e munição de aviação seja mantido inclusive em

operações  decisivas  localizadas  em  território  inimigo  em  direção  à  operação

realizada, possuindo o objetivo de aumentar o alcance e a capacidade de operação

das frações aéreas em cumprimento de missão. 

Nas  Instruções  Provisórias  IP  1-1  “Emprego  da  Aviação  do  Exército”,  a

Esquadrilha de Manutenção e Suprimento é a fração responsável por lançar o PRA

podendo ter um apoio suplementar ou complementar do Batalhão de Manutenção e

Suprimento  de  Aviação  do  Exército,  de  acordo  com Capítulo  2-5  do  Manual  de

Campanha  C  1-21  “O  Batalhão  de  Manutenção  e  Suprimento  de  Aviação  do

Exército”.  Os  detalhes  a  serem  observados  por  ocasião  do  planejamento  como

escolha do local, estabelecimento das comunicações e verificação da segurança no

desdobramento de um PRA se encontram nas IP 1-20 O Esquadrão de Aviação do

Exército e nas IP 1-30 A Brigada de Aviação do Exército e no Manual de Campanha

C 1-29 Logística de Aviação do Exército.

Não existe uma doutrina específica do Exército Brasileiro que versa sobre o

preparo dos militares que operam um PRA e falta a descrição detalhada de fatores a

serem observados no emprego dessa instalação logística. Nos manuais e instruções

referenciados  nos  parágrafos  anteriores  são  tratados  apenas  de  conceitos  e

observações básicas para o correto emprego de um PRA. 

No  Manual  de  Campanha  dos  Estados  Unidos  da  América,  FM  3-04.104

“Forward  Arming  and  Refueling  Point”  (“Posto  Avançado  de  Reabastecimento  e

Remuniciamento”, tradução do Autor), encontra-se a descrição do emprego de um

um PRA Norte-Americano:

O PRA aumenta o tempo na Base e amplia o alcance das aeronaves para o

Comandante  da  Missão,  reduzindo  o  tempo de  resposta  associado  com

reabastecimento de combustível  e  munição.  Assim,  o  PRA fornece  mais



tempo  para  aplicar  pressão  contínua  ao  inimigo.  Ele  é  geralmente

empregado quando o tempo de resposta para o reabastecimento na Área de

Trens é muito comprido ou quando o tempo na Base deve ser otimizado. O

PRA inclusive é empregado no suporte de ataques profundos ou operações

especiais  quando  a  distância  coberta  exceder  o  alcance  normal  da

aeronave.

Ainda,  o  PRA é empregado durante avanços rápidos quando a Área de

Trens é incapaz de manter o ritmo de suprimento.

O  emprego  mais  eficiente  do  PRA  é  o  ressuprimento  de  munição  e

combustível. (EUA, 2006, p. 1-1, tradução do autor).

De acordo com o FM 3-04.104, três fatores devem ser observados por ocasião

do planejamento  do emprego de um PRA em apoio às Unidades de Aviação:  a

necessidade do PRA cumprir os requisitos da missão; a necessidade de possuir a

capacidade de prover suporte logístico ao longo do campo de batalha sob todas as

condições;  e  a  necessidade  de  possuir  condições  de  evitar  a  observação  e  o

engajamento inimigos. 

A Missão  Aérea  afetará  sobremaneira  às  atividades  do  PRA.  Por  isso,  é

decisivo  que  algumas  considerações  para  o  planejamento  do  emprego  do  PRA

sejam levantadas, com a finalidade de apoiar a missão aérea da melhor maneira

possível. No desdobramento de um PRA, é imprescindível que sejam levantados os

fatores críticos: o comando, o controle e as comunicações, a análise do terreno, a

análise meteorológica, a análise das características do campo de batalha, o tipo e a

distribuição da vegetação, os meios de transporte disponíveis, a configuração e a

drenagem da superfície e os lençóis freáticos existentes na área, entre outros (FM 3-

04.104, p. 1-3).

Existem 3 tipos de PRA, o ativo, o silencioso e aéreo. O PRA do tipo “Ativo” é

normalmente  desdobrado  numa  área  principal  próxima  à  localização,  aonde  as

operações ocorrem. Ele fornece combustível e munição necessária para o emprego

dos elementos de manobra da Aviação no combate. Para missões mais longas o

PRA pode  aguardar  a  sua  ativação,  em  momentos  planejados  previamente  ou

pontos decisivos. É denominado PRA “Silencioso” e possui todo o equipamento e

efetivo pronto para operar. Por outro lado, o PRA aéreo pode ser necessário se o

inimigo estiver ocupando as estradas e vias localizadas na área. O PRA nesse caso

é  lançado  por  via  aérea  e  normalmente  apoia  executando  atividades  de



ressuprimento atrás das linhas inimigas, principalmente nas missões de Operações

Aeromóveis, como Incursão Aeromóvel ou Assalto Aeromóvel. (FM 3-04.104, p. 3-1).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir  dos  documentos  de  referência,  foi  possível  verificar  a  informação

consolidada que existe sobre o emprego de um PRA, porém somente com o manual

FM  3-04.104  “Forward  Arming  and  Refueling  Point”  (“Posto  Avançado  de

Reabastecimento e Remuniciamento”, tradução do Autor), do Exército dos Estados

Unidos da América, pode-se levantar os fatores importantes para o desdobramento

desse Posto. O Posto de Ressuprimento Avançado (PRA) é vital para o sucesso da

missão de combate da aviação. As operações aeromóveis dependem do PRA para

fornecer combustível e munição onde e quando forem necessários.

O PRA é uma instalação temporária, organizada, equipada e empregada pela

Aviação  do  Exército.  Normalmente  localizado  no  Teatro  de  Operações  Principal,

mais próximo da área onde as operações estão sendo conduzidas do que a Área de

Trens das Unidades de Aviação ou do Batalhão de Manutenção e Suprimento do

Exército.  Seu  objetivo  é  fornecer  combustível  e  munição  para  possibilitar  o

incremento no emprego dos vetores aéreos no campo de batalha. O PRA permite

que as aeronaves de combate se reabasteçam rapidamente e se rearmem. 

O PRA aumenta o tempo na ação e estende o número de aeronaves para o

comandante,  reduzindo  o  tempo  de  retorno  associado  ao  reabastecimento  e

remuniciamento. Dessa forma, esse Posto fornece ao comandante mais tempo para

aplicar pressão contínua no inimigo.

O PRA é geralmente empregado quando o tempo de retorno aos trens da

unidade  é  muito  longo.  Também  podem  ser  empregados  para  apoiar  ataques

profundos ou operações especiais quando a distância percorrida excede o alcance

normal da aeronave. Além disso, o PRA pode ser lançado mão durante os avanços

rápidos quando os trens não conseguem acompanhar o ritmo. 

Sob a Brigada de Aviação do Exército, os Batalhões de Aviação possuem a

Área de Trens da Unidade Aérea (A T U Ae), sendo que essas unidades podem

desdobrar  um  PRA,  podendo  ser  complementando  por  meios  do  Batalhão  de

Manutenção  e  Suprimento  de  Aviação  do  Exército  (Btl  Mnt  Sup  Av  Ex).  Essas

estruturas permitem aos comandantes  a capacidade de organizar as operações do



PRA. A tarefa de organizar os materiais das Classes III / V(Mun) no nível da unidade

pode apresentar alguns desafios, se não for realizada uma coordenação adequada e

se os recursos necessários não estiverem disponíveis.

Os seguintes princípios básicos devem ser verificados ao planejar um PRA

para apoiar as unidades de aviação:

1) Devem atender aos requisitos da missão da unidade.

2) Devem fornecer apoio em todo o campo de batalha e sob todas as 

condições.

3) Deve evitar a observação e o envolvimento de ameaças.

A intensidade da batalha afetará as atividades do PRA. O comandante deve

estar ciente das seguintes considerações de planejamento: 

1) Comando, controle e comunicação (C2). 

2) Análise do terreno (mapas, sobreposições, bancos de dados, software). 

3) Análise do tempo. 

4) Análise de outras características do campo de batalha.

5)  Mobilidade  e  Sistemas  de  transporte  (informações  sobre  estradas  e

pontes). 

6) Tipo de vegetação e distribuição. 

7) Drenagem superficial e configuração. 

8) Materiais de superfície (solos). 

9) Lençóis freáticos. 

10) Estruturas artificiais.

11) Obstáculos (colocados pelo inimigo).

12) Maior ritmo de operação.

13) Distância entre as posições de batalha e os trens de logística.

14) Localização do PRA.

15) Tempo de voo e de desdobramento de um PRA.

16) Ameaça.

17) Disponibilidade de cobertura e ocultação.

18) Condições de estrada.

19) Distância para os pontos de distribuição da Classe III / V.

20) Mobilidade das FARPs e capacidade de se deslocar rapidamente.

21) Camuflagem eficaz.



22) Capacidade de sobrevivência.

Durante a análise do terreno, os seguintes efeitos devem ser levados em 

consideração, incluindo o clima:

1) Dispersão tática de aeronaves e veículos.

2) Dobras de terreno e declives invertidos para cobertura e ocultação.

3) Principais rotas de suprimento terrestre.

4) Avenidas aéreas de aproximação, como entrada e saída.

5) Areia.

6) Neve.

7) Calor.

8) Enchentes.

9) Barrancos de enchimento com água.

10) Tornados

11) Relâmpago.

12) Vento.

O terreno no ambiente urbano é severamente limitado e locais adequados

para os PRA são raros. As unidades de aviação devem examinar detalhadamente as

áreas urbanas e localizar possíveis locais para operações do PRA. Os Comandantes

devem  levar  em  consideração:  cartas  da  cidade,  imagens  aéreas,  voos  de

reconhecimento,  parques  da  cidade,  estacionamentos,  campos  de  estádios  e

campos  esportivos,  rodovias  principais  e  grandes  estradas  de  várias

faixas,Iluminação, maior segurança, atividade civil,  perigos para as operações do

PRA, como antenas, postes de luz, detritos e fios e Edifícios.

Gerenciar a resistência física e psicológica da equipe que opera um PRA é

uma função de comando, o qual é parte integrante do processo de gerenciamento

de riscos. Usando a cadeia de comando, experiência e julgamento, o comandante

deve tomar a decisão sobre quem é o melhor capaz de realizar a missão. Isto não

libera  os  indivíduos  de  informar  o  comandante  quando  eles  sentem  que  são

incapazes de completar a missão devido à fadiga. Quando todos estão cansados de

operações prolongadas, é necessário um esforço cooperativo de todos os membros

da equipe para garantir que os militares não sejam gastos inutilmente. As definições

a seguir são fornecidas para suportar o processo de gerenciamento do comandante:



-  Gerenciamento  da  capacidade  operativa:  gestão  dos  recursos  humanos

para  maximizar  a  eficácia  do  combate,  proporcionando  o  rejuvenescimento

individual, tanto física como mental, do estresse ou fadiga resultante de atividades

de trabalho e fatores ambientais;

-  Obrigações  relacionadas  às  atividades  não  englobadas  pela  aviação:

Quaisquer  deveres  militares  não  definidos  como  deveres  relacionados  com  a

aviação ou dever de voo;

- Período de descanso: tempo pessoal fora de serviço que precede ou segue

um período de serviço. O período de descanso começa quando o militar completou

todas as tarefas relacionadas ao trabalho associadas à missão e/ou foi liberado do

dever de gerenciar individualmente seu próprio tempo; e

- Ciclo Reverso: um período de serviço que altera o ritmo circadiano normal.

O ciclo  reverso é quando o indivíduo é obrigado a alterar  o  horário  de trabalho

normal em 6 horas ou mais.

O principal fator na eficácia do gerenciamento da capacidade operativa é o

controle  do  pessoal  envolvido  na  missão  de  emprego  do  PRA.  O planejamento

prévio  adequado  garante  que  a  combinação  adequada  da  tripulação  esteja

disponível em níveis ótimos de desempenho para a missão. O gerenciamento dessa

capacidade operativa é, antes de tudo, uma ferramenta de gerenciamento de risco

para  os  comandantes.  Como  uma  ferramenta  de  gerenciamento  de  riscos,  o

programa de gerenciamento da capacidade operativa garante que as decisões de

risco sejam tomadas nos níveis de comando adequados. A autoridade final para as

decisões  desse  gerenciamento   é  do  Comandante  da  Brigada  de  Aviação  do

Exército.

Para  derrotar  o  inimigo,  o  comandante  da aviação precisa  "ver"  melhor  o

campo de batalha do que seu oponente. Ele deve saber o máximo possível sobre o

inimigo, clima e terreno. Essa inteligência ajuda o comandante a tomar decisões,

emitir ordens e empregar com sucesso suas forças no campo de batalha. Também

ajuda o comandante a determinar os melhores locais para seus PRA. O Oficial de

Inteligência (S-2) é o coordenador de inteligência do batalhão. Ele coleta, processa e

interpreta informações de unidades subordinadas. 

O comandante de um PRA, ou o seu planejador, deve manter-se a par da

situação de inteligência para que ele possa antecipar e planejar operações futuras

desse  posto.  Armado  com  inteligência  atualizada,  esse  militar  auxilia  o  Oficial



responsável pelo Planejamento e Manobra (S-3) a determinar como melhor apoiar a

missão. 

A ameaça  pode  neutralizar  a  eficácia  da  força  aérea,  impedindo  que  as

aeronaves se rearmem e realizem o abastecimento. Portanto, o PRA será um alvo

de  alta  prioridade  para  o  inimigo.  Estoques  de  materiais  Classe  III  e  V(mun)

provavelmente estará sujeita a ataques aéreos, químicos, biológicos, radiológicos e

nucleares  (QBNR).  Simpatizantes  e  insurgentes  locais  podem  até  assediar  as

operações da FARP.

Unidades lutam enquanto treinam e devem considerar a proteção de força

como  uma  prioridade.  Unidades  de  aviação  que  não  gastam  tempo  suficiente

treinando em medidas de proteção de força muitas vezes não conseguem repelir

ataques de ameaças.

Existem vários tipos de PRA. Primeiramente o PRA “Ativo”, que localiza-se

em um local mais próximo da área onde as operações estão sendo conduzidas.

Fornece  combustível  e  munição  necessários  para  o  emprego  de  unidades  de

manobra  de  aviação  em  combate.  O  PRA  ativo  conduz  operações  de

reabastecimento  e  remuniciamento  e  permite  que  as  aeronaves  de  combate  se

reabasteçam  rapidamente  e  se  rearmem  simultaneamente.  Para  missões  mais

longas, as unidades empregam um PRA com outros PRA que contém menos meios

destacados  no  terreno  (chamados  de  PRA  silenciosos  até  serem  ativados)

aguardando  para  assumir  a  missão  em momentos  pré-planejados  ou  pontos  de

decisão  (PD).  Inserido  neste  contexto,  o  PRA  “Silencioso”  possui  todos  os

equipamentos e pessoal no futuro local, mas não está operacional. O PRA do tipo

“Profundo” pode ser necessário se o inimigo ocupar as estradas na área. Utilizando

principalmente  o  transporte  por  meio  do  helicóptero,  esse  tipo  de  PRA apoia  o

reabastecimento limitado por trás das linhas inimigas e apoiam os ataques móveis

envolvendo grandes ataques aéreos. É empregado para uma missão especial. Ele é

composto de um equipamento de reabastecimento de área avançada, tambores de

combustível  dobráveis  ou  munição  (conforme  a  missão  determinar).  O  PRA

“Profundo” é transportado por terra ou ar e empregado quando ditado por tempo ou

restrições geográficas. Ele permite o suporte ininterrupto de elementos de ataque

durante a realocação e reabastecimento de PRA. Por fim, o PRA “Móvel” permite

que as aeronaves forneçam segurança de comboio para os tanques de combustível,



munição e suprimentos. Isso minimiza o comprometimento da segurança reduzindo

os  tempos  de  viagem associados  ao  retorno  ao  PRA.  Se  o  tempo permitir,  um

reconhecimento da rota deve ser realizado.

É  muito  importante  que,  se  o  tempo  permitir,  seja  realizado  um

reconhecimento e uma coleta de dados do local proposto antes que essa localidade

seja selecionada. Essa coleta de dados é extremamente importante; as cartas do

terreno  podem  não  ser  atuais  e  as  localidades  nem  sempre  são  como  estão

representados nelas. Por exemplo, um campo aberto em uma carta pode estar cheio

de  árvores,  podendo  comprometer  o  êxito  da  missão.  Caso  seja  necessária  a

mudança  do  PRA  para  outro  local,  os  elementos  do  PRA  devem  iniciar  um

movimento  ordenado.  Depois  que  o  PRA for  fechado,  nenhuma evidência  deve

permanecer de que a área já foi ocupada. O  planejamento  detalhado  da

mudança melhorará a precisão do tempo operacional PRA. O planejamento deve

incluir detalhes sobre planos individuais de carga de veículo e reboque. Além disso,

os  vários  requisitos  da  Classe  V(Mun)  para  diferentes  missões  afetarão

grandemente os planos de carga do veículo. Em um comboio do PRA, a equipe

responsável  deve  usar  rotas  ocultas  o  máximo  possível.  Os  líderes  devem  ter

conhecimento  de  dispositivos  explosivos  improvisados.  Eles  devem  informar  o

comboio sobre a gravidade de sua ameaça. Se o PRA for atacado pelo ar enquanto

estiver em movimento, os veículos devem girar 90 graus da direção do ataque. (As

aeronaves normalmente atacam paralelamente ao movimento de um comboio.) Essa

medida de segurança remove rapidamente os veículos da linha de fogo. 

Ainda  sobre  segurança,  equipamentos  para  vigilância  aérea devem  ser

alocados em veículos e em posições escondidas para avisar da aproximação de

aeronaves. Eles devem ser girados frequentemente porque a varredura por longos

períodos entorpece a capacidade de um indivíduo de localizar aeronaves que se

aproximam. Alarmes de veículos é o método padrão de aviso para um ataque aéreo.

O responsável por planejar o emprego do PRA deve determinar se há tropas

suficientes para operar o tamanho e o número desejados PRA e concluir as entregas

de reabastecimento no tempo previsto. Além disso, as habilidades adequadas do

pessoal devem estar disponíveis nos números apropriados. Outros militares no nível

da unidade devem ter treinamento duplo para alimentar as aeronaves e carregar os

sistemas de armas,  mas não podem ter treinamento duplo para realizar  funções



específicas de reparo. Dependendo da localização do PRA, o número de soldados

necessários para fornecer segurança poderá variar. Na maioria dos casos, o próprio

PRA fornecerá sua própria segurança. 

A duração da missão é um fator crítico de planejamento. Missões mais longas

requerem vários PRA para diferentes fases da missão ou um deslocamento de FARP

intermediário combinado com o rendimento da Classe III e V(Mun) para uma nova

localização. Os planejadores devem considerar quanto tempo levará para dirigir ou

voar para o local proposto do PRA. Ainda, eles devem permitir tempo suficiente para

o desdobramento do PRA e considerar até que ponto ele será alocado e se ficará

nos  pontos  de  fornecimento.  Eles  também  planejam  o  fluxo  de  fornecimento  e

organizam um segundo PRA “Silencioso” para ativar a próxima fase da missão. 

Por  fim,  as  considerações  civis  referem-se  a  populações  civis,  culturas,

organizações  e  líderes  dentro  do  TO.  Os  comandantes  consideram  o  ambiente

natural,  incluindo  locais  culturais,  em todas  as  operações  que  afetam direta  ou

indiretamente  as  populações  civis.  Os  comandantes  incluem  assuntos  políticos,

econômicos  e  de  informação  civis,  bem  como  atividades  e  atitudes  civis  mais

imediatas. No nível operacional, as considerações civis incluem a interação entre as

operações militares e os outros instrumentos do poder nacional. Considerações civis

no nível tático geralmente se concentram no impacto imediato de civis na operação

atual; no entanto, eles também consideram questões diplomáticas, econômicas e

informativas  maiores  e  de  longo  prazo.  Esse  fator  pode  taxar  os  recursos  dos

comandantes táticos enquanto moldam as atividades de força e também definem

missões  para  apoiar  as  autoridades  civis.  As  fronteiras  políticas  das  nações,

províncias  e  cidades são importantes  fatores  das considerações civis.  O conflito

geralmente se desenvolve além das fronteiras e as fronteiras podem impor limites à

ação amigável. Fronteiras, oficiais ou não, determinam quais líderes e instituições

civis podem influenciar uma situação. Essas considerações podem ser importantes

em todos os níveis. 

A população local influencia as decisões dos comandantes. Sua presença e a

necessidade de abordar seu controle, proteção e bem-estar afetam a escolha de

cursos  de  ação  e  a  alocação  de  recursos.  Em  operações  de  estabilidade  e

operações de apoio logístico, essa população a qual caracteriza-se como a opinião

pública local, é uma fator muito importante dos TO.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Operações Aeromóveis são operações táticas  em que as forças de assalto

manobram no campo de batalha sob a direção de um comandante designado a fim

de envolver e destruir as forças do inimigo ou para um aproveitamento ou ocupação

decisiva do terreno. A escolha desse tipo de operação é decisiva pois fornece a força

terrestre uma vantagem calculada devido a surpresa, terreno, ameaça e mobilidade.

Operações  Aeromóveis  permitem que  o  comandante  manobre  rapidamente  para

alcançar a surpresa tática, obstáculos e sem dependência de linhas terrestres de

comunicação.  Essas  operações  incorporam  o  conceito  de  armas  combinadas

através da coordenação e planejamento entre o ar e o solo. 

A versatilidade única e força de um ataque aeromóvel é conseguido através

da combinação das capacidades dos helicópteros – velocidade, agilidade e poder de

fogo - com os da infantaria que podem ser empregados em ambientes de baixa,

média e alta  intensidade.  Operações Aeromóveis  são deliberados,  precisamente,

como operações de combate  planejadas e  agressivamente  executadas as  quais

permitem que forças amigas atinjam o terreno sem barreiras,  a  fim de atacar  o

inimigo quando e onde ele é mais vulnerável.

Nesse sentido, o apoio logístico é fundamental para as operações aeromóveis

e o emprego do PRA é um posto que possui a capacidade de fornecer o suprimento

de combustível de aviação (Cl III), munição (Cl V(Mun)) e peças de reposição para

aeronaves (Cl IX). Utiliza-se o PRA quando existe uma grande distância do apoio

logístico  entre  o  escalão  superior  e  as  frações  da  Bda  Av  Ex,  destacadas  em

benefício  de  forças que atuam de forma independente,  otimização do tempo de

exposição no local, manutenção do fluxo de apoio, devido a um rápido avanço da

força apoiada e situação tática na qual se tenha um tempo de circulação excessivo

até a ATU Ae. O PRA deve ser flexível, organizado com meios adequados, de modo

a  permitir  o  rápido  ressuprimento  das  aeronaves  ou  a  execução  de  reparos  de

emergência,  podendo,  quando  a  situação  exigir,  conter  apenas o  material  a  ser

utilizado. 



Por fim, este artigo científico delineia um caminho a ser seguido, o qual possui

o objetivo de levantar os fatores de decisão necessários para o emprego de um PRA

nas Operações Aeromóveis. 

ANEXO

SOLUÇÃO PRÁTICA

Não  existe  um documento  publicado  o  qual  cita  os  fatores  decisivos  por

ocasião do desdobramento de um PRA. É imprescindível para o êxito nas missões

aeromóveis a disponibilidade de Suprimento para os vetores aéreos, principalmente

de Cl III e V(Mun), aumentando a capacidade da Aviação do Exército em durar na

ação. 

Nesse contexto, e fruto do que foi apresentado neste trabalho, sugere-se que

sejam  iniciados  estudos  visando  a  padronização  do  emprego  de  um  Posto  de

Ressuprimento  Avançado  nas  Operações  Aeromóveis.  Então,  a  partir  do

conhecimento dos principais óbices envolvidos no desdobramento de um PRA, será

possível  adestrar os membros da equipe que operam o referido Posto,  a fim de

permitir o emprego do PRA com eficiência, eficácia e em segurança.
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