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PROBLEMAS DE LOGíSTICA E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DISPONíVEIS 
ENFRENTADOS PELA SEÇÃO FLUVIAL DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA 

DE SELVA LOCALIZADO NA ÁREA DE FRONTEIRA 

RESUMO 
O presente trabalho se propõe a estudar os principais problemas logísticos enfrentados por uma 
Seção Fluvial de um Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) situado na fronteira, bem como apresentar 
suas principais demandas. Esses Batalhões tem a missão de fazer a vigilância das fronteiras nas 
áreas sob sua responsabilidade. Essas áreas possuem uma rara densidade demográfica e com 
pouquíssimas vias terrestres, o que demanda a utilização de outros meios de transportes, como o 
aéreo e o fluvial, esse último é que mais se destaca, devido à grande quantidade de rios navegáveis 
na região. Por serem utilizados com grande frequência, os meios disponíveis fluviais necessitam de 
uma manutenção constante e de uma reposição ou substituição dos seus componentes operacionais, 
o que é realizado com muito esforço pela Seção Fluvial de um BIS. Daí a necessidade de se buscar 
um suporte logístico eficiente, eficaz e exequível em todos os escalões. Por fim, por meio de análise 
desenvolvida, pretende-se colher alguns ensinamentos e lições aprendidas, com intuito de se buscar 
soluções práticas para o problema apresentado e contribuir no desenvolvimento da doutrina de 
logística em operações ribeirinhas em ambiente de selva. 

Palavras-chave: Logística. Operações Ribeirinhas em ambiente de selva. Embarcações de assalto. 
Vigilância das fronteiras. 

ABSTRACT 
The present work proposes to study the main logistic issues faced by a Riverine Section of a Jungle 
Infantry Battalion located at the border, as well as to present its main demands. These Battalions have 
the task of surveillancing the frontiers in the areas under their responsibility. These places have arare 
demographic density and with few roadways, which demands alternative transportation modals using 
air resupply and waterways, the last one ir s most important, because the many quantity of navigable 
rivers in the region. Because theyre frequently use, the availability of riverine facilities requires 
constant maintenance and replacement of their operational components, which is done by efforts of 
the Riverine Section of a Jungle Infantry Battalion. Hence the need to have an efficient, effective and a 
practical logistical support at ali levels. Finally, through this developed analysis, its propuse to bríng 
some practical solutions to solve the problem presented and to contribute to the development of the 
doctrine of logistics in riverine operations in the jungle. 

Keywords: Logistic. Riverine Operations in the jungle. Assault Boats. Border surveillance . 
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1 INTRODUÇÃO 

A selva Amazônica é a maior floresta tropical do mundo e abrange as porções 

territoriais do Brasil, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, 

Peru, Bolívia e Equador. De acordo com as Instruções Provisórias de Operações na 

Selva (IP 72-1), a extensão da fronteira brasileira com esses países é de cerca de 

onze mil quilômetros, área essa institucionalizada pelo governo brasileiro com o 

nome de Amazônia Legal. 
A Amazônia Legal possui uma área aproximada de cinco milhões de 

quilômetros quadrados, que corresponde a mais de 50% do território nacional, e 
compreende os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, e 

parte dos estados do Mato Grosso, Maranhão e T ocantins. Possui uma grande 

riqueza mineral em seu solo e subsolo, além de uma grande biodiversidade natural, 
com uma flora e fauna exclusivas devido ao clima quente e úmido, característico da 

região. 

Nesta região encontra-se a mais extensa rede hidrográfica do planeta, a 

Bacia Amazônica. Esta bacia compreende a área de sete Estados da Federação. 
Ela como um todo apresenta cerca de vinte e três mil quilômetros de aquavias 

interiores para a circulação viária, sendo que a principal artéria desse sistema é o rio 
Amazonas, com mais de seis mil quilômetros da nascente até a foz. 

Dentre os principais afluentes do Rio Amazonas, destacam-se, pela margem 

direita os rios Javarí, Juruá, Madeira, Tapajós e Xingu e, pela margem esquerda, os 

rios Iça, Japurá, Negro, Uatumã, Nhamundá, Trombetas e Jari. A navegabilidade 
desses rios é afetada por alguns fatores preponderantes, como o efeito das marés 

próximo da costa marítima (pororoca), o fenômeno das terras caídas e a 
instabilidade dos talvegues (bancos de areia). 

Outro fator que afeta a navegação é a pluviometria na região, que influencia 
diretamente no regime das águas (período da cheia e período da vazante). Esses 

períodos não ocorrem igualmente em toda região, ficando difícil obter um conjunto 
de dados para um cálculo mais preciso de seu índice, de acordo com o Sistema 

Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH, 2017). 
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FIGURA 1 - Principais rios navegáveis na Bacia Amazônica 
Fonte: http://www.transportes.gov.br 

O ambiente amazônico possui uma população tipicamente ribeirinha, mas não 

homogênea. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), essa região possui uma baixa ocupação populacional (densidade 

demográfica de 3,3 hab/krn"; média nacional - 24,9 hab/km2) e sua fisiografia 
apresenta variadas microrregiões com características próprias, o que exige grande 

versatilidade e flexibilidade dos meios operacionais. 

Consonante a essa reduzida ocupação populacional, há uma deficiente e 

escassa rede de infraestrutura de transportes terrestres, com a quase inexistência 
de ferrovias e uma rede rodoviária bastante precária. Essa deficiência é 
compensada, em parte, pela extensa rede fluvial de rios navegáveis, importante 
modal de transporte social e econômico na região. 

É neste ambiente operacional, bastante complexo e peculiar, que surgem as 
demandas logísticas distintas daquelas enfrentadas em outras regiões do nosso 

país. 

1.1 PROBLEMA 

É no cenário acima descrito, pois, que emerge a problemática da pesquisa 
que ora se delineia. Quais são os principais problemas logísticos e de manutenção 
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dos meios disponíveis enfrentados pela Seção Fluvial de um Batalhão de Infantaria 

de Selva (BIS) localizados na área de fronteira? 

Sob esse contexto a importância da pesquisa será decorrente das 

necessidades logísticas da Seção Fluvial do BIS, que visa proporcionar um apoio 

eficiente e eficaz para manter a capacidade operativa da tropa nas operações 

ribeirinhas na faixa de fronteira. 

Foram realizadas consultas nos manuais da Marinha do Brasil, do Exército 

Brasileiro e dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América. Foram 

consultados ainda dados e relatórios do Centro de Embarcações do Comando Militar 
da Amazônia, do Batalhão de Operações Ribeirinhas e do 7° Batalhão de Infantaria 
de Selva. A rede mundial de computadores foi amplamente utilizada como 

ferramenta de busca de dados. 
O assunto problema logístico nas operações militares é definido da seguinte 

forma, como consta no Manual para Instrução de Apoio Logístico nos Grupamentos 
Operativos de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil (CGCFN-1501, 2003, p. 1-10): 

No caso das operações militares, o problema logístico pode ser enunciado 
da seguinte forma: proporcionar os meios ou os recursos, de toda a 
natureza, necessários às Forças, na quantidade, qualidade, momento e 
lugar adequados, e nas circunstâncias impostas por um plano de operação. 
Para resolver um problema logístico é preciso realizar um esforço, 
inicialmente para definir a sua solução, e, em seguida, executá-Ia. 

Dessa maneira o presente artigo tem por finalidade apresentar, por meio de 

pesquisa bibliográfica, documental e questionário, os problemas logísticos e de 
manutenção que uma Seção Fluvial do BIS enfrenta, bem como colher reflexões e 

sugestões sobre o assunto. Ressalta-se que este trabalho não tem a pretensão de 

esgotar o assunto, mas sim de servir como ferramenta para a tropa que opera neste 
ambiente operacional. 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as necessidades logísticas dos meios fluviais de um 
Batalhão de Infantaria de Selva, o presente estudo pretende apresentar os 

problemas de logística e manutenção dos meios disponíveis enfrentados pela Seção 
Fluvial de um Batalhão de Infantaria de Selva localizado na área de fronteira. 

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: 
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a) Apresentar o desdobramento do Exército Brasileiro na região amazônica e a 

constituição de um Batalhão de Infantaria de Selva localizado na fronteira; 

b) Apresentar a doutrina de emprego da Força Terrestre em operações 

ribeirinhas; 

c) Identificar os principais problemas logísticos deparados pela Seção Fluvial, 

bem como as suas principais demandas, para suprir e manter a operacionalidade de 

um BIS localizado na fronteira. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUiÇÕES 

A presente pesquisa se justifica em virtude da Logística na região amazônica 
utilizar, em sua grande parte, as vias fluviais, face às deficientes vias de transporte 

terrestre e das dificuldades na construção de rodovias e pistas, o que representa um 
sério problema para as operações militares nesse ambiente operacional. 

Tendo em vista de se minimizarem esses problemas e possíveis interrupções 
de fluxo logístico, foi criada a Portaria n° 019, do Estado Maior do Exército, de 27 de 

janeiro de 2016 - Diretriz para otimizar a Logística no Comando Militar da Amazônia, 

no Comando Militar do Norte e no Comando Militar do Oeste, que visa estabelecer 

ações de caráter administrativo, logístico, doutrinário e operativo relativas à 

otimização da logística no âmbito desses Comandos Militares de Área. 

Os meios disponíveis utilizados por um BIS na execução de uma operação 

ribeirinha apresentam, em grande parte, um alto custo de manutenção e emprego. 
Este custo se agrava devido a extrema carência dos recursos locais, a grande 

dispersão das unidades, as grandes distâncias a serem percorridas em um terreno 
acidentado e o efeito do calor e da umidade sobre as classes de suprimentos. Para 
isso as unidades deverão buscar meios e formas para minimizar essa problemática 
(BRASIL, 1997, P 9-5). 

Outro fator que deve ser dimensionado, por parte das unidades de fronteira, 
são as características dos rios utilizados como vias aquáticas, particularmente o 

calado das embarcações. Cada Unidade deve dispor de embarcações orgânicas 
adequadas às características dessas vias para emprego na vigilância das fronteiras 

nacionais. Essa necessidade particular de embarcações, influencia diretamente no 
planejamento das unidades logísticas, principalmente, no que tange o apoio de 

suprimento de Classes 111 e IX (BRASIL, 1997, P 9-4). 
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Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito do problema logístico com ênfase nas operações ribeirinhas, que poderá 

trazer benefícios para os BIS na área de fronteira, uma vez que apresentará 

algumas sugestões com vistas ao incremento da operacionalidade da Força 

Terrestre no Cenário Amazônico. 

2 METODOLOGIA 

Para subsidiar uma possível resposta à hipótese e ao problema levantado, o 
delineamento desta pesquisa tomou como base a pesquisa documental, bibliográfica 
e questionários. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 
conceitos de pesquisa quantitativa e qualitativa, pois as referências numéricas 
obtidas por meio dos questionários foram fundamentais para a compreensão das 

necessidades dos militares diretamente envolvidos na operação e na manutenção 
das embarcações dos BIS localizados na fronteira, bem como as oportunidades de 
melhorias e lições aprendidas registradas pelos mesmos. 

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

finalidade de se buscar conhecimento acerca do assunto com elementos 

especializados em logística nas operações ribeirinhas por intermédio de integrantes 

do Centro de Embarcações de Comando Militar da Amazônia (CECMA) e do 
Batalhão de Operações Ribeirinhas do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do 

Brasil, e também pelo fato de não se encontrar um grande número de publicações 
disponíveis sobre a temática. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A pesquisa terá início na revisão teórica do assunto, através de consulta 
bibliográfica a manuais doutrinários e trabalhos científicos, a fim de viabilizar uma 
solução para a problemática da pesquisa, no período de maio de 2013 a maio de 

2018. Essa delimitação baseou-se na necessidade de atualização do tema, tendo 
em vista os novos materiais adquiridos pela Força Terrestre para emprego em 
operações ribeirinhas, como por exemplo as embarcações Guardian 25, trazendo 

uma nova demanda logística para os BIS. Ainda, fornece um bom universo de 
oficiais envolvidos nos cargos de comandante de PEF e chefe da seção fluvial. 



6 

Foram utilizadas as palavras-chave logística, Operações Ribeirinhas, 

embarcações para pequenas frações, juntamente com seus correlatos em inglês, na 
base de dados Riverine Operations, Assault Boats, Logistic Support em sítios 

eletrônicos de procura na internet, biblioteca de trabalhos e publicações do CECMA, 

da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e do Batalhão de 
Operações Ribeirinhas do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, sendo 

selecionados apenas os artigos em português e inglês. O sistema de busca foi 

complementado pela coleta manual de relatórios de exercícios militares, portarias do 
Estado-Maior do Exército Brasileiro, bem como de manuais de campanha referentes 

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

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 
operações complementares, com enfoque na logística em operações ribeirinhas. 

a. Critério de inclusão: 
- Trabalhos publicados em português e inglês, relacionados à operações 

ribeirinhas em ambiente de selva e das missões atinentes de um BIS localizado em 
área de fronteira; e 

- Estudos, manuais e publicações do EB, da MB e do Exército dos EUA que 
abordam a logística nos operações ribeirinhas em ambiente de selva. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego do BIS em Operações Básicas; e 

- Trabalhos que tenham como enfoque a Logística nas demais Operações 
Complementares e Básicas. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 
delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: 
questionário. 

2.2.1 Questionário 

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

que exercem ou exerceram a função de comandante de PEF e chefe da seção 
fluvial do BIS localizados na fronteira. O estudo foi limitado particularmente a esses 
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militares, devido ao fato deles estarem diretamente envolvidos na Função de 

Combate Logística com enfoque em operações ribeirinhas. 

Com esta delimitação, buscou-se esquadrinhar um panorama do 

conhecimento acerca dos principais problemas logísticos vivenciados pelos 

integrantes da seção fluvial, já que são eles que operam e realizam a manutenção 

das diversas embarcações pertencentes ao BIS e que muitas vezes não conseguem 

cumprir sua missão na plenitude, não por falta de conhecimento técnico, mas sim 
por falta de meios disponibilizados pela cadeia de suprimento. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos em consultas a fontes abertas 

fornecidas pelo EB, particularmente a respeito da disposição dos BIS que 
guarnecem a fronteira da Amazônia, a população a ser estudada foi estimada em 

130 (cento e trinta) militares. A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções 
realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros 

o grau de confiança igual a 90% e margem de erro de 10%. Nesse sentido, a 

amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 45 (quarenta e cinco). 

A amostra contemplou oficiais intermediários (capitães), oficiais subalternos 
(tenentes) e sargentos. Foram distribuídos questionários para 58 (cinquenta e oito) 

oficiais do EB que tiveram experiência como comandante de PEF e 10 (dez) 

sargentos de EB chefes da seção fluvial. 

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

(nideal= 45), utilizando-se como N o valor de 68 militares. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a 
não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 
específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta 
(e-rnail) ou de forma direta (pessoalmente) para 68 (sessenta e oito) militares que 
atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 42 (quarenta 
e duas) respostas foram obtidas (93,33% de nideal e 61,76% dos questionários 
enviados), não havendo necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento 
incorreto ou incompleto. 

Apesar da quantidade de respostas dos questionários enviados (42) não 
terem atingido o um número proposto do nideal (45), não prejudicará a pesquisa pois 
a diferença numérica é irrisória. 
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Foi realizado um pré-teste com 8 (oito) 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 

A pesquisa contemplou o universo de oficiais intermediários (capitães), 
oficiais subalternos (tenentes) e sargentos, que tiveram experiência como gestor 
logístico dos meios fluviais, que exerceram a função de Comandante de PEF 

(oficiais) e de chefe da Seção Fluvial (sargentos). Essa delimitação foi estipulada 
com intuito de apresentar as principais demandas que a "ponta da linha" necessita 

para cumprir sua missão de vigilância da fronteira da Amazônia Brasileira, bem 
como trazer sugestões de quem realmente vivenciou e operou nesse ambiente 

operacional. 

Corroborando ainda com a pesquisa, o Manual de Operações Ribeirinha dos 

Corpos dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América - FMFM 8-4 (U.S 
MARINE CORPS, 1967, p.103) comenta que a missão da força ribeirinha 

determinará o suporte logístico necessário. Embora os princípios logísticos aceitos 
permaneçam inalterados, serão necessárias algumas variações das técnicas 

logísticas normais para lidar com as peculiaridades do ambiente ribeirinho. Ou seja, 

a tropa que opera nesse ambiente, deve estar em condições de solucionar os 

problemas de cunho logístico, fugindo, muitas vezes, das técnicas previstas em 
manuais. 

Analisando o questionário distribuído conforme descrito no capítulo 2 do 
trabalho, especificamente no item Nr 3, foi abordado a importância dos cursos de 

água (rios e igarapés) como vias de acesso na região e perguntado que tipo de 
embarcação é mais empregada pela tropa na vigilância da fronteira. Percebemos 

que a maioria utiliza a Embarcação Patrulha de Grupo (EPG) (59,5%) e em algumas 
situações, com praticamente a mesma porcentagem, a Embarcação Patrulha de 
Esquadra (EPE) (16,7%) e a Embarcação GUARDIAN 25 (14,3%). Esta última é 

uma embarcação que foi recentemente adquirida pelo EB e apresenta um poder de 
proteção e de fogo muito superior que a EPG e EPE. Verifica-se uma importante 



observação relatada nesse item, que a época do ano (cheia e seca) e a 

característica do curso de água devem ser analisadas para a escolha de uma 

determinada embarcação. O gráfico a seguir apresenta o resultado obtido: 

GRÁFICO 1 - Avaliação da amostra, quantificando as embarcações utilizadas com mais frequência 
na vigilância da fronteira da Amazônia Brasileira 

No item Nr 4 foi perguntado qual seria o motor de popa fornecido pela cadeia 

de suprimento mais adequado para cumprir as missões de vigilância/reconhecimento 
da fronteira, seja no período de seca ou de cheia dos rios. O motor de popa com 

potência de 40 HP (51,4%) obteve um pouco mais da metade de porcentagem em 
relação aos demais motores, se tornando o motor mais adequado tanto na seca 

quanto na cheia, na visão dos militares que responderam o questionário, 

logicamente com algumas ressalvas. O motor de 60 HP (16,2%) e de 25 HP (13,5%) 

obtiveram uma porcentagem menor, porém são utilizados com mais frequência aos 
demais motores. 

GRÁFICO 2 - Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre a potência do motor de 
popa mais adequada para a navegação 

Fonte: O autor 

Fonte: O autor 

eEPE 
eEPG 

GUARDIAN 25 
e LPR 40 I. K I 
e Depende mu~o do bpo do RIO ( 

largura. profundidade. se é 

pedregoso. período de chuvas ... ) 
e a seca as EReg Esquadra- 

duraluminlO. nas cneias a EPG 
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e25HP 
e40HP 

60HP 
.75 HP 
eSOHP 
e Rabeta 
e Depende mUito. Em alguns casos só 

uma embarcação com motor de 
rabeta cumpre rressêo. 

o item Nr 5 surgiu após a realização do pré-teste, devido a pertinente 
observação da alguns militares que o realizaram, sugeriram que fosse incluído o 
motor de popa conhecido como "rabeta", que apesar de não vir pela cadeia de 



suprimento, é comprada pelas Unidades e utilizada durante o período de seca dos 

rios e em cursos de água poucos volumosos. A potência de 10 HP (61,9%) foi quem 
obteve maior porcentagem nesse item, demonstrando a importância de se receber 

esse tipo de motor pela cadeia de suprimento. O motor de 40 HP (9,5%), apresentou 

ser menos adequado para a navegação no período do ano analisado, entretanto, 

ainda assim, é utilizado. 

GRÁFICO 3 - Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre a potência do motor de 
popa mais adequada no período da seca 

Fonte: O autor 

Nos itens Nr 6 e 7 foi perguntado o grau de satisfação que a tropa avalia o 

apoio logístico proporcionado pelo Escalão Superior dos meios de navegação e qual 
classe de suprimento apresenta maior demanda. A maioria avaliou que esse apoio 

"Satisfaz em parte" (61,9%). Por outro lado, alguns avaliaram que o apoio é 
"Insuficiente" (33,3%) e em menor número avaliam que é "Suficiente" (4,8%) . 

GRÁFICO 4 - Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre o grau de satisfação da 
tropa 

Fonte: O autor 

• 5 HP (rabeta) 
.10 HP (rabeta) 

MaIOr Que 90 HP 

• Nada a declarar 
.40HP 
.40 hp 
.40hp 
• Depende da embarcação e rIO nav ... 
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• SahsfatórlO 
• SahsfatórlO em parte 

InsufJC.Jente 

A classe de suprimento que apresentou maior demanda foi a de Classe IX - 

Material Naval, Motomecanização e Aviação (57,1%), dando ênfase nas 
embarcações e nos motores de popa. Em segundo plano, aparece a demanda de 



Classe 111 - Combustíveis e Lubrificantes (33,3%), no qual é consumido em maior 

escala a gasolina, óleo 2 tempos e 4 tempos. As outras classes de suprimento 

obtiveram um resultado irrisório. 

TABELA 5: Avaliação da amostra, sobre a classe de suprimento que apresenta maior demanda 

Grupo Amostra 
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Valor 
absoluto Percentual Avaliação 

3 
14 
24 
1 

8,4% 
33,3% 
57,1% 
1% 

No item Nr 9 foi perguntado qual combustível ou lubrificante não vem sendo 
distribuído a contento pela cadeia de suprimento, o que impacta diretamente no 

No item Nr 8, foi perguntado qual material a Unidade tem mais dificuldade de 

receber pela cadeia de suprimento, que é essencial para o desencadear de uma 
operação ribeirinha, sem que haja a interrupção operativa por falta de peça de 

reposição, por exemplo. As hélices para motor de popa (59,5%) foi quem apresentou 

ter mais dificuldade na obtenção. As velas para motor de popa (9,5%), carburador 

(9,5%) e galão para combustível (9,5%), se apresentaram em segundo plano. Os 
demais materiais não apresentaram uma porcentagem a contento para análise. 

Analisando essa grande demanda por hélices em uma operação ribeirinha, surge 
pela necessidade da troca constante durante a navegação, devido a quantidade de 
"obstáculos" (galhos, pedras, bancos de areia) encontrados na maioria dos rios e 

igarapés. 

GRÁFICO 6 - Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre o material que tem maior 
demanda e que dificuldade para se receber pela cadeia de suprimento 

Fonte: O autor 

Classe I - Material de Intendência 
Classe 111 - Combustíveis e Lubrificantes 
Classe IX - Material Naval, Motomecanização e Aviação 
Classe X - Material não incluído em outras classes 
TOTAL 42 100,0% 
Fonte: O autor. 

• hêlices para motor de popa 
• velas para motor de popa 

carburador 

• remos 
• cabo de aço para ancoragem de ar . 
• coletes salva- Idas 
• galão para combustível 
• Serviços de solda em alumiruo. par .. 

112 • 
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funcionamento do motor de popa e consequentemente na operacionalidade da 

tropa, A gasolina (54,8%) foi quem apresentou a maior demanda em relação aos 
demais, óleo 2T (31%) e 4T (14,3%). Acredita-se que esse resultado se deu pelo 

fato da gasolina ser consumida em maior volume, pois os óleos são adicionados a 

gasolina em uma proporção muito pequena. 

• Gasolina 
• óleo 2T 

óleo 4T 

GRÁFICO 7 - Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre o combustível ou lubrificante 
que apresenta maior demanda 

Fonte: O autor 

Por fim, almejando verificar, criticamente, a optruao dos combatentes a 

respeito do tema, foi disponibilizado um espaço para considerações sobre o estudo, 
no qual surgiram vários comentários, dos quais ressaltam-se: 

a) "Certos problemas com motores não podem ser corrigidos no âmbito do Btl 
pela complexidade, no entanto, quando enviados ao Esc Sup a demora para o 

conserto do material é muito grande afetando a disponibilidade de meios na OM 

prejudicando a operacionalidade. Uma maior existência de mecânicos na OM e 

melhor especialização dos mesmos, poderia dar maior agilidade na resolução dos 
problemas, bem como uma maior rapidez na aquisição de peças de reposição."; 

b) "A distribuição de embarcações para as OM do CMA e CMN devem ser 
consideradas as características dos rios das regiões: período cheia, período 

vazante, pedregoso, bancos de areia. Adequando uma melhor distribuição das 
embarcações nas OM de seiva"; e 

c) "No tocante à logística, as principais dificuldades do 61° BIS e de seus DEF 
era a rotatividade de pessoal mecânico de motor de popa (Sgt Mat Bel), assim como 

a falta de mentalidade de manutenção preventiva. Pelas características de nosso 
soldado amazônico, tínhamos a dificuldade de incutir a mentalidade de manutenção 
preventiva. Outro aspecto relevante é que normalmente o 61° BIS não recebia 
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recursos específicos para manutenção, compra de óleo 2 T e 4T, compra de peças, 

etc. Tais materiais normalmente eram comprados com recursos recebidos para as 
operações, o qual em verdade não tem a finalidade de garantir a manutenção 

preventiva do material. E por fim, no 61°BIS e nos seus DEF não existe apoio de 

cadeia logísticas de manutenção de motores. Apoio esse que deveria ser prestado 

por um B Log em 3° escalão e pelo Pq R Mnt no 4° escalão. Ou seja, a OM tinha que 
arranjar um jeito por si própria para levantar os motores que porventura estivessem 
baixados.". 

Este último comentário destaca a importância da manutenção preventiva do 
material e a necessidade da obtenção do mesmo pela cadeia de suprimento, 

otimizando o emprego do dinheiro disponibilizado para a operação. A seguir, 
encontram-se outros comentários relevantes realizados pela amostra: 

Sugestões 

Grupos 
Considerações sobre o estudo 

1) Poderia ser verificada a possibilidade de utilização de embarcações 
overcraft, com motor a tipo "ventilador". Oferecem velocidade, flexibilidade, e 
funcionam sobre a lâmina de água, facilitando o deslocamento nos períodos de 
vazante, em rios pedregosos e com vegetação. 
2) Certos problemas com motores não podem ser corrigidos no âmbito do 8tl 
pela complexidade, no entanto, quando enviados ao Esc Sup a demora para o 
conserto do material é muito grande afetando a disponibilidade de meios na OM 
prejudicando a operacionalidade. Uma maior existência de mecânicos na OM e 
melhor especialização dos mesmos poderia dar maior agilidade na resolução 
dos problemas, bem como uma maior rapidez na aquisição de peças de 
reposição. 
3) Com a saída dos Sgt QE faltam especialistas em manutenção e pilotos. 

AMOSTRA 

4) No tocante à logística, as principais dificuldades do 61°81S e de seus DEF 
era a rotatividade de pessoal mecânico de motor de popa (Sgt Mat 8el), assim 
como a falta de mentalidade de manutenção preventiva. Pelas características 
de nosso soldado amazônico, tínhamos a dificuldade de incutir a mentalidade 
de manutenção preventiva. Outro aspecto relevante é que normalmente o 
61°81S não recebia recursos específicos para manutenção, compra de óleo 2 T 
e 4T, compra de peças, etc. Tais materiais normalmente eram comprados com 
recursos recebidos para as operações, o qual em verdade não tem a finalidade 
de garantir a manutenção preventiva do material. E por fim, no 61°81S e nos 
seus DEF não existe apoio de cadeia logísticas de manutenção de motores. 
Apoio esse que deveria ser prestado por um 8 Log em 3° escalão e pelo Pq R 
Mnt no 4° escalão. Ou seja, a OM tinha que arranjar um jeito por si própria para 
levantar os motores que porventura estivessem baixados. 

5) Que apesar da aquisição de embarcação Guardian 25, as EPE e EPG 
continuam a ser o principal meio fluvial para as atividades de patrulhamento. O 
grande problema hoje enfrentado no combate aos delitos transfronteiriço, são a 
falta de embarcações com blindagem e de equipamentos de visão noturna e 
termal. 

Fonte: O autor 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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 as principais demandas logísticas de uma Seção Fluvial de um 

BIS localizado na área de fronteira, no que tange aos meios fluviais disponíveis. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que a Logística desempenha papel 

fundamental no sucesso das operações militares. Para tanto, deve ser 
meticulosamente planejada, coordenada e executada para assegurar que os 

recursos sejam disponibilizados aos usuários em todos os níveis. 

Essa assertiva, cresce de importância quando se realiza uma operação 
ribeirinha no ambiente de selva, que se caracteriza por ter um clima agressivo, 
vegetação densa e doenças com alto índice de periculosidade. Para cumprir com 

êxito a missão de defender a fronteira empregando ao máximo os meios fluviais, o 
BIS necessita de embarcações que lhe proporcionem mobilidade, choque e 

proteção. Para isso deverá ter um suporte logístico eficaz e eficiente. 

A compilação de dados permitiu identificar que, a problemática logística nesse 

tipo de operação é bastante complexa e que para se buscar uma solução plausível, 
deve-se primeiro atingir a consciência da prática da gestão da "Iogística na medida 

certa" nos comandantes em todos os níveis. 

Isso permitirá uma gestão eficiente e eficaz dos recursos dos meios fluviais, 

impactando diretamente no nível de prontidão dos meios (embarcações), e por 

conseguinte aumentando substancialmente a operacionalidade da tropa que 
defende nossas fronteiras. 

A problemática da manutenção dos meios fluviais pode ser dirimida em boa 

parte, estimulando os militares a terem a disciplina de realizar a manutenção 
preventiva do material. Isso reduzirá sobremaneira as panes nos motores das 

embarcações, bem como estender a vida útil do mesmo, por exemplo. Porém é 
necessário a compreensão que esse tipo de material, deve ser manutenido por 

militares altamente especializados. Entretanto, foi constatado que os BIS estão com 

sérios problemas para designar militares para assumir tal função. 

Uma possível solução para isso seria especializar um militar integrante da 
Seção Fluvial para cumprir a função de mecânico de material naval, por meio de 
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cursos centralizados conduzidos pelo Escalão Superior. a militar especializado, 
além de cumprir sua missão de manutenção dos meios, teria também a tarefa de 

difundir conhecimento para sua aM. 

A principal demanda logística verificada, foi a de Classe IX - Material Naval, 

que compreende as embarcações e motores de popa. As unidades operativas do 

Exército Brasileiro desdobradas na fronteira da Amazônia utilizam EPG e EPE, 
equipadas com motor de popa de 40 HP, na grande maioria dos casos. Elas são 
basicamente embarcações civis adaptadas que não dispõem de capacidade de 
combate embarcado ou de apoio à tropa desembarcada, armamento orgânico, 
proteção blindada, e tampouco sistema de comunicações, além de terem reduzida 
mobilidade. Dessa maneira, não atendem os requisitos mínimos para as 

embarcações táticas ou de vigilância de fronteiras, não permitindo serem 
empregadas em operações militares. 

Entretanto, essas embarcações não devem ter seu emprego descartado, pois 
atendem às demandas administrativas e algumas demandas operativas em tempo 

de paz, além de apresentarem baixo custo de aquisição e simples e barata 
manutenção do seu motor de popa. Também são empregadas em rios com leito 

pedregoso, onde é inviabilizado o emprego de embarcações de maior porte. 

Cabe ressaltar que as EPG e EPE podem ser equipadas com motor de 

menor potência ("rabeta" de 1 O HP) para navegar, principalmente, durante a época 

da seca. Porém esse material não é recebido pela aM por intermédio da cadeia de 
suprimento, o que poderia ser uma oportunidade de melhoria. 

A compra das embarcações GUARDIAN 25 representou um avanço 
tecnológico e doutrinário para a as operações em ambiente ribeirinho, por possuírem 
capacidade de combate embarcado e de apoio à tropa desembarcada, alta 

mobilidade, potência de fogo e ação de choque. Porém sua manutenção apresenta 
um custo relativamente alto e requer pessoas altamente especializas para realizar tal 
tarefa. 

a produto que mais chamou a atenção, foi a demanda por hélices de motor 

de popa, que atualmente não estão sendo supridos a contento pelo Escalão 
Superior. Esse fato deve ser levado em consideração, pois os deslocamentos nos 
rios da Amazônia apresentam inúmeros obstáculos e fatalmente a hélice ficará 
avariada ao se chocar, havendo a necessidade de se repor outra em seu lugar. Por 
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isso a possibilidade de se aumentar a quantidade no fornecimento desse material 
para as Unidades de fronteira. 

Conclui-se, portanto, que é primordial se buscar uma logística mais eficiente e 

eficaz para apoiar as Unidades Operativas desdobradas na fronteira, objetivando 

proporcionar a tropa os meios fluviais necessários para cumprir sua missão de 

defender as riquezas e as fronteiras da Amazônia Brasileira. 
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