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RESUMO 
Com a evolução dos conflitos armados e o constante emprego do Exército Brasileiro em Operação 
de Cooperação e Coordenação com Agências, houve que se pensar em como mobilizar os meios 
logísticos o mais rapidamente e de maneira eficiente para atender as capacidades de apoio logístico 
exigidas pela Força Terrestre. Passar de uma estrutura de paz para uma estrutura de conflito ou crise 
exige planejamento, tempo, gestão de recursos e uma boa sustentação logística. Face a isso, houve 
a implantação do 9º Grupamento Logístico, estrutura fixa e permanente, fruto de uma nova concepção 
doutrinária. Pouco se conhece da estrutura do 9º Gpt Log, pois sua origem é recente e algumas de 
suas Organizações Militares Logísticas ainda estão em desenvolvimento através de experimentações 
doutrinárias. Ou seja, o 9º Gpt Log vem sendo consolidado à medida que novas doutrinas vão 
surgindo. Mas apesar do pouco tempo, o 9º Gpt Log tornou-se referência no Exército Brasileiro e sua 
repercussão tem se expandido para outras forças. Neste trabalho, será apresentado detalhes da 
origem, da estrutura, das capacidades e das atividades desse Grande Comando Logístico, conhecido 
como “Berço da Nova Logística Militar Terrestre”. 
 
Palavras-chave: 9º Grupamento Logístico, Doutrina Logística Militar Terrestre, Estrutura Logística 
 
ABSTRACT 
As armed conflicts evolved, consideration had to be given to how to mobilize logistics as quickly and 
efficiently as possible to meet the logistical support capabilities required by the Army. Moving from a 
peace structure to a conflict or crisis structure requires planning, time, resource management and good 
logistical support. In view of this, a fixed and permanent structure of the 9th Support Group was 
established, result of a new doctrinal conception. Little is known of the structure of the 9th Support 
Group, because its origin is recent and some of its Logistics Military Organizations are still under 
development through doctrinal experimentation. Therefore, the 9th Support Group has been 
consolidated as new doctrines emerge. But despite the short implantation time, 9th Support Group has 
become a reference in the Brazilian Army and its repercussion has expanded to other forces. In this 
research, details of the origin, structure, capabilities and activities of this Great Logistic Command, 
known as the “Cradle of the New Brazilian Army Logistic Doctrine”, will be presented. 
 
Keywords: 9th Support Group, Brazilian Army Logistic Doctrine, Logistic Structure 
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1 INTRODUÇÃO 

A história da Logística Militar é importante para servir de subsídios para o 

estudo dos fundamentos doutrinários do Apoio Logístico. O trabalho de pesquisa 

doutrinária dos Alunos do Curso de Material Bélico/Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais – Apoio Logístico na Guerra do Golfo (1997), publicado na Nota Suplementar 

“Apontamentos para a História da Logística Militar Terrestre” – Volume I (2002) 

aborda como funcionou a estrutura de apoio logístico adotado pelo Exército 

Americano e Forças de Coalisão na Guerra do Golfo Pérsico (1990 – 1991). A 

doutrina logística militar do Exército Brasileiro é muito semelhante a configuração 

doutrinária empregada pelo Exército Americano na Guerra do Golfo Pérsico. A partir 

desta abordagem é possível verificar como o Exército Brasileiro pretende estruturar 

o sistema de apoio logístico em situações de conflitos, de acordo com sua estrutura 

em tempo de paz. 

A Guerra do Golfo Pérsico representou o maior desdobramento de tropas e 

suprimentos desde a II Guerra Mundial. O recente conflito trouxe uma fonte 

imensamente rica de ensinamentos de suma importância e reflexão no campo da 

logística. Desde então, a Logística ganhou espaço e destaque nas preocupações de 

especialistas e pensadores militares (BRASIL, 2002).  

No dia 06 de agosto de 1990, os Estados Unidos desencadearam uma 

verdadeira máquina logística para o Golfo Pérsico. Foram cerca de 2,5 milhões de 

toneladas de carga para o Teatro de Operações do Oriente Médio, distante cerca de 

12.000 km dos EUA, em um período de aproximadamente 6 meses. Este foi um 

marco histórico de um desdobramento militar complexo, para uma área operacional 

com características extremamente difíceis. 

Os aspectos estratégicos do apoio logístico exigiram a preparação e o 

deslocamento do pessoal e material dos EUA, da Europa e de outras bases mundiais 

para a Arábia Saudita.  

De acordo com o trabalho de pesquisa (1997), o Exército Norte Americano 

realizou um desdobramento de grandes proporções, deslocando pessoal, 

equipamento e suprimento cinco vezes mais rápido do que a primeira grande fase 

da escalda da Guerra do Vietnã. O apoio logístico montado para a Operação 

Tempestade no Deserto envolveu toda a previsão e provisão de meios materiais e 

serviços necessários não somente aos EUA, mas ao conjunto das Forças Aliadas. 

Para assegurar o desdobramento logístico maciço foram necessários recursos do 

Exército, componentes da reserva e da ativa e até mesmo civis. 



O deslocamento rápido e antecipado das tropas para o interior do território 

saudita significava a necessidade de coordenar simultaneamente a recepção e o 

apoio das unidades recém-chegadas, estabelecendo bases logísticas além dos 

terminais de desembarque (BRASIL, 2002). 

Na solução dessa problemática foi criado um Comando Logístico no Teatro de 

Operações, centralizando a coordenação das ações logísticas. Segundo a nota 

suplementar (2002), no dia 10 de agosto de 1990 foi ativado o 22º Comando 

Logístico, em Dhahran, assumindo a responsabilidade logística do Teatro de 

Operações. Sua missão abrangia a chegadas das principais unidades e o apoio 

logístico a ser fornecido pelos aliados e pela Arábia Saudita. 

Ainda de acordo com a nota, a criação do 22º Comando Logístico reduziu a 

necessidade de transferir diversas unidades do Exército Norte Americano, 

estabelecendo a infraestrutura necessária para alimentar, alojar e suprir o grande 

número de tropas que chegavam à Arábia Saudita. Assim, o 22º Comando Logístico 

foi incumbido de organizar uma estrutura de apoio logístico no Teatro de Operações 

(TO) capaz de garantir e manter a condução de uma grande campanha (aérea, naval 

e terrestre), coordenar a saída das unidades do Teatro de Operações e encerrar as 

atividades no Teatro. O comandante desta estrutura foi o único chefe logístico do 

TO. Assim sendo, poderiam combinar administração e planejamento centralizados e 

execução descentralizada de apoio ao TO, chave de todo o sucesso. 

As unidades de manobra foram apoiadas por unidades de serviço ao combate, 

além de uma estrutura logística envolvendo as unidades das Divisões de Exército, 

dos Corpos de Exército e do Comando do Teatro de Operações. 

No escalão Divisão de Exército, as necessidades imediatas de manutenção, de 

suprimento e de apoio logístico foram atendidas pelos seus comandos orgânicos.  

O apoio logístico nos escalões TO e o Corpo de Exército enfatizava a 

armazenagem suficiente de suprimentos, particularmente água, ração, combustível 

e munição, para garantir a sustentação das operações em combate, durante o tempo 

que fosse necessário. 

Conforme esse trabalho de pesquisa doutrinário, um Comando de Apoio 

Administrativo de Corpo de Exército no escalão Corpo de Exército fornecia um 

Grupamento Logístico Avançado em apoio direto a cada Divisão de Exército. Cada 

Grupamento Logístico Avançado era composto de um Batalhão de Manutenção, um 

Batalhão de Suprimento e Serviço e de um Batalhão de Transporte. Além disso, cada 

Corpo de Exército recebia um Grupamento Logístico Recuado. A figura 1 representa 

a estrutura logística em apoio ao XVIII e VII Corpo de Exércitos. 



 

Figura 1: Estrutura Organizacional do Apoio Logístico na Guerra do Golfo.

 

Fonte: Apontamentos para a História da Logística Militar Terrestre – Volume I (2002) 

O estabelecimento contínuo de bases logísticas comprovou ser muito 

adequado no apoio às operações terrestres. As principais bases logísticas na 

primeira fase das Operações foram a Charlie e a Echo, apoiando o XVIII e VII Corpos 

de Exército, respectivamente, na preparação e pré-posicionamento de estoque e 

suprimentos ao longo das Estradas Principais de Suprimento (EPS) Dogde e Nash. 

Na atual doutrina militar terrestre, essas bases logísticas passaram a ser 

denominadas Destacamentos Logísticos (Dst Log). 

De acordo com “Apontamentos para a História da Logística Militar Terrestre” – 

Volume I (2002), o apoio logístico foi realizado pelo processo de distribuição na 

unidade, das bases logísticas recuadas na Arábia Saudita até as bases logísticas 

avançadas dentro do território iraquiano. Estas últimas foram sendo estabelecidas à 

medida que as unidades de combate progrediam. A Base Logística Avançada mais 

importante foi a Cobra. Ela apoiou o XVIII Corpo de Exército no ataque pelo norte do 

Iraque, numa manobra de grande envergadura e rapidez. Havia, portanto, a 

necessidade de um apoio logístico contínuo e eficaz, para que o Grande Comando 

prosseguisse seu movimento com o máximo de impulsão.  



Ainda segundo a Nota Suplementar (2002), a instalação dessa base foi 

precedida por uma Operação Aeromóvel realizada pela 101ª Divisão Paraquedista. 

Quatro Batalhões de Infantaria realizaram um deslocamento por helicópteros, 

entrincheiraram-se numa área circular de 32 km de diâmetro, recebendo um setor de 

defesa.  

 Uma grande estrutura logística foi montada no interior desta área, onde 

toneladas de combustível, ração, água, munição e outros suprimentos foram 

armazenados para apoiar o ataque do XVIII Corpo de Exército. Este fato marcou a 

Guerra do Golfo Pérsico, pois pela primeira vez na história a “logística” precedeu a 

tática no campo de batalha (BRASIL, 2002). 

1.1 PROBLEMA 

Os conflitos armados têm sofrido alterações consideráveis ao longo dos tempos 

em virtude das mudanças da sociedade, do avanço tecnológico e dos meios para a 

condução das operações militares. A indefinição das ameaças, a não linearidade do 

Espaço de Batalha e a execução de múltiplas ações, sucessivas ou simultâneas, 

exigem da logística a capacidade de sustentar continuamente as forças, adequando 

os recursos logísticos aos múltiplos cenários atuais e futuros (BRASIL, 2018). 

Conforme a Estratégia Nacional de Defesa (2013), as capacidades desejadas 

para as Forças Armadas são: 

- permanência na ação, sustentada por um adequado apoio logístico, buscando 

ao máximo a integração da logística das três Forças; 

- aumento do poder de combate, em curto prazo, pela incorporação de recursos 

mobilizáveis, previstos em lei; 

- interoperabilidade nas operações conjuntas; e 

- existência de uma Base Industrial de Defesa (BID) adequada. 

Essas capacidades devem proporcionar suporte efetivo e adequado em 

qualquer ambiente operacional, incluindo a interoperabilidade entre as forças 

singulares. Assim, o suporte deve ser realizado nas atividades de coordenação e 

cooperação com as agências e na prestação de apoio complementar durante o 

transporte estratégico.  

De acordo com a Doutrina de Operações Conjuntas (2011), o apoio logístico 

militar conjunto, constitui-se na sinergia das logísticas realizadas pela Marinha, pelo 

Exército e pela Aeronáutica, sob um comando único, para proporcionar o apoio 

logístico adequado e contínuo à consecução das missões nas operações conjuntas. 



A integração de esforços deve buscar a racionalização do emprego de meios 

disponíveis e a redução do dispêndio desnecessário de esforços e recursos.  

A duração, cada vez menor, dos conflitos armados modernos entre os Estados 

exige a capacidade de pronta resposta e de recompletamento imediato, com 

dependência mínima de mobilização para a fase inicial. Entretanto, os conflitos 

assimétricos ou contra as novas ameaças tendem a ser prolongados, o que impõe 

rodízio de pessoal e de material. A Força Terrestre (F Ter), portanto, deve possuir 

um sistema logístico e de mobilização com adequadas adaptações e elasticidade 

(MAZÓ, 2018). 

A dinâmica do espaço de batalha atual exige a constante avaliação das 

capacidades necessárias para que a Força Terrestre possa atuar nas Operações de 

Amplo Espectro. Tal consideração traz implícito o desafio de conceber uma logística 

capaz de ajustar-se à multiplicidade de situações de emprego, com suas nuances e 

especificidades. Essa “logística na medida certa” deve ser capaz de prever e prover 

o apoio em materiais e serviços necessários para assegurar a essa força liberdade 

de ação, amplitude do alcance operativo e capacidade de durar na ação, de acordo 

com cada situação (BRASIL, 2018). O objetivo é evitar que se produzam carências 

significativas ou excesso de meios junto aos elementos apoiados. 

De acordo com o Manual de Campanha EB70-MC10.238 (2018): 

a organização da logística vigente na situação de normalidade deve 
aproximar-se o máximo possível daquela para apoio às operações. Assim, 
as Organizações Militares Logísticas são organizadas de modo compacto, 
com estruturas modulares, assentadas no amplo uso de tecnologias, na 
otimização de processos e na capacitação continuada do capital humano. 
(2018, p. 2-5). 

A estrutura logística, para apoio às operações de um componente terrestre, 

deve ser dimensionada, de acordo com o escalão dessa força e o tipo de operação 

militar terrestre que será levada a efeito. As soluções logísticas ao problema militar 

fundamentam-se, particularmente, nos princípios da antecipação, responsividade e 

resiliência.  

Nesse contexto, segundo Mazó (2018), vislumbra-se a mudança de paradigma 

da logística militar terrestre: mudar de uma logística calcada no uso intensivo e 

redundante de recursos humanos e materiais, para uma logística baseada na 

informação e na capacidade de distribuição de materiais e serviços. É a Logística da 

Era do Conhecimento (MAZÓ, 2018). 

De acordo com Mazó (2018), a transformação do Exército Brasileiro (EB) exige 

uma correlata e radical mudança na forma de se prestar apoio logístico. Essa nova 



concepção da doutrina deve partir da premissa da concepção de emprego, ancorada 

na centralização dos meios e na descentralização seletiva dos recursos, consoante 

com o exame de situação logística apresentada. Como decorrência, tem-se o 

aumento das distâncias de apoio, a partir de estruturas fixas (apoio ao conjunto e por 

área), e da mobilidade dos módulos de apoio aproximado, reduzindo-se elos 

intermediários (apoio direto). 

O Exército Brasileiro, buscando adequar a sua estrutura e permitindo estar 

capacitado para atuar na paz ou em situação de conflito, tem implementado 

Grupamentos Logísticos no território nacional, baseado na Nova Doutrina Logística 

Militar Terrestre. 

Os Grupamentos Logísticos são Grandes Comandos organizados desde o 

tempo de paz, com a missão de planejar, coordenar, controlar e fazer executar as 

funções logísticas no âmbito da Força Terrestre. Possuem organização flexível 

capaz de receber e destacar módulos logísticos, de acordo com a situação tática 

(BRASIL 2018, p. 2-11). Assim, foram implementados para acompanhar a evolução 

dos conflitos armados modernos, face a atualização da doutrina de preparo e 

emprego do Exército Brasileiro, que busca o mais rapidamente possível possibilitar 

a sua ativação de suas estruturas em tempo de paz para um estado de guerra.  

Destaca-se o 9º Grupamento Logístico, criado pela Portaria do Comandante do 

Exército Nr 487, de 23 de maio de 2014. Sediado em Campo Grande – MS, o 9º 

Grupamento Logístico é diretamente subordinado ao Comando Militar do Oeste. 

Sendo assim, foi levantado o seguinte problema a ser investigado: como é 

estruturado o 9º Grupamento Logístico baseado na nova doutrina logística militar 

terrestre? 

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

- O presente estudo tem por finalidade apresentar o 9º Grupamento Logístico, 

a fim de servir de proposta de estrutura baseada na nova Doutrina Logística Militar, 

sendo exemplo para consolidação e ativação de outros grupamentos logísticos. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apresentar aspectos da estrutura básica de Grupamento Logístico na 

evolução da Doutrina Logística Militar Terrestre; 

- Discorrer acerca da estrutura, organização, missão e possibilidades do 9º 

Grupamento Logístico de acordo com a Nova Doutrina Logística Militar Terrestre; e   



- Elencar os principais aspectos para o sucesso da implantação do 9º 

Grupamento Logístico, sendo referência no Exército Brasileiro. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

- A Logística tem papel fundamental para o sucesso das operações militares. 

Deve ser planejada e executada desde o tempo de paz, estar sincronizada com as 

ações planejadas e assegurar que os recursos sejam disponibilizados a todos os 

níveis apoiados; 

- A logística deve ser concebida para atender às operações de amplo espectro, 

em situações de guerra e não guerra, com uma estrutura capaz de evoluir de uma 

situação de paz para uma situação de conflito armado. Para tanto, sua organização 

deverá ser pautada pela flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade (FAMES); 

- Nesta esteira, destaca-se o estudo da ativação do 9º Grupamento Logístico, 

no contexto da modernização da Nova Doutrina Logística Militar Terrestre, a fim de 

possibilitar o entendimento da estrutura do apoio logístico às operações realizadas 

pelo Comando Militar do Oeste. 

1 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes. 

Tanto à forma de abordagem do problema quanto ao objetivo geral, foi 

empregada a modalidade exploratória. O pouco conhecimento disponível, 

notadamente escrito, devido ao pouco tempo de ativação do 9º Gpt Log e por conta 

da sua estrutura ser pouco conhecida pela grande maioria dos militares do Exército 

Brasileiro, exigiu uma busca detalhada em manuais antigos e atuais, publicações, 

apresentações e um estudo de campo no 9º Gpt Log. 

 

1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Este tópico tem como objetivo apresentar os aspectos da estrutura de um 

grupamento logístico baseada na nova Doutrina Logística Militar Terrestre e discorrer 

acerca da estrutura, organização, missão e possibilidades do 9º Grupamento 

Logístico.  



Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico, por meio da leitura 

exploratória e seletiva dos novos produtos doutrinários: o Manual de Campanha 

EB70-MC10.238 - Logística Militar Terrestre (2018); a Nota de Coordenação 

Doutrinária Nr 01/2015, A Logística nas Operações, do Departamento de Cultura e 

Educação do Exército (2015) ; do Artigo Científico “Grupamento Logístico: uma 

solução para a nova doutrina de logística militar terrestre”, escrito pelo Coronel Júlio 

Cezar Perez Mazó e publicado na Revista Doutrina Militar Terrestre, de outubro a 

dezembro 2018; e da Apresentação do Coronel Alexandre Magno Fernandes 

Ribeiro, Comandante do 9º Gpt Log, durante PCI EsAO/2019 em 23 maio de 2019. 

Além disso, foram selecionados Manuais de Campanha do Ministério da 

Defesa, Manuais de Doutrina Militar Terrestre, Artigos de Revistas, Monografias da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército, Portais de Notícia na Internet do Governo Federal, Ministério da Defesa e 

Exército Brasileiro. Apesar de alguns manuais estarem em desuso ou revogados, é 

importante serem abordados para haver um entendimento do contexto da criação do 

Grupamento Logístico.   

Mesmo sem existir uma estrutura de Gpt Log fixa e nem ser ativada em conflitos 

reais pelo Exército Brasileiro, já existia a Doutrina de Emprego de Grupamento 

Logístico, semelhante a doutrina do Exército Americano empregado na Guerra do 

Golfo (1991). 

O manual Apoio Logístico aos Grandes Comandos Operacionais da Força 

Terrestre - Anteprojeto (1995) e o Manual de Campanha Logística Militar Terrestre 

C 100-10 (2003) definiam Grupamento Logístico como um grande comando logístico 

que, enquadrando, preponderantemente, OM logísticas das Regiões Militares e 

meios civis mobilizados, desdobrava-se numa Área de Apoio Logístico (atualmente 

denominada Base Logística Terrestre) de um Exército de Campanha (Ex Cmp) ou 

Divisão de Exército (DE). Ainda segundo o C 100-10 (2003), o Gpt Log tinha como 

missão executar o apoio logístico às forças integrantes de um grande comando 

operacional e, conforme determinado, a outras forças e à população civil, devendo 

nesses casos, receber meios para a prestação do apoio.  

A existência, a constituição e o número de Grupamentos Logísticos seriam 

decorrentes das necessidades logísticas determinados pelos planejamentos 

operacionais e orientada pelo princípio da flexibilidade, o que lhes permite ampla 

capacidade para: enquadrar novos elementos, variar a composição dos seus 

elementos e centralizar ou descentralizar o apoio (BRASIL, 2003).  



A reunião de unidades de apoio logístico com uma mesma missão, em uma 

mesma região e sob um mesmo comando, permitiria: maior facilidade de ligação com 

o apoio logístico, entre a Grande Unidade apoiada e o Exército de Campanha, 

através da ligação direta com o Gpt Log que a apoia; e melhor coordenação dos 

deslocamentos, favorecendo a continuidade do apoio. 

Conforme o manual Apoio Logístico aos Grandes Comandos Operacionais da 

Força Terrestre - Anteprojeto (1995), os grupamentos logísticos seriam constituídos 

por módulos das diversas funções logísticas (suprimento, manutenção, saúde, 

transporte e pessoal) com constituição e valor definidos pelos planejamentos 

operacionais.  

Sua dosagem básica inicial seria de 01 (um) Gpt Log em apoio à Divisão de 

Exército que estiver realizando a Ação Ofensiva principal na manobra estratégica 

operacional do Exército de Campanha. No entanto, com o crescimento do vulto das 

operações e o consequente engajamento do Ex Cmp, outros Gpt Log poderiam ser 

desdobrados, sendo que o número máximo de Gpt Log a serem desdobrados seria 

de até 2(dois) Gpt Log R e 1(um) Gpt Log A para cada DE empregada, assim como 

foi realizado pelas Forças de Coalisão no Guerra do Golfo (1991). As unidades e 

subunidades de menor mobilidade são reunidas e desdobradas nos Gpt Log R, 

enquanto as SU com maior mobilidade são destacadas para compor os Gpt Log A 

(BRASIL, 1995). 

A constituição básica de um Gpt Log R e de um Gpt Log A são apresentadas a 

seguir: 



FIGURA 2 - Composição de um Grupamento Logístico Recuado 

 
− B Sup (menos as Cia Sup Avçd destacadas).  
− B Mnt (menos as Cia L Mnt destacadas).  

− B Trnp (menos as Cia Trnp destacadas).  
− B Sau (menos as Cia Sau Avçd destacadas), enquadra Cia Sau Avçd e recuadas e o Pelotão 

de Veterinária (menos as equipes destacadas).  
− B Sv (menos as Cia Sv destacadas).  
− Batalhão de recompletamento (menos as Cia Rcomp destacadas).  
− Equipes postais central e distribuidoras (orgânicas da Companhia de Assistência ao Pessoal, 

menos as equipes postais destacadas).  
− Companhia de assistência ao pessoal (menos os Pel Ass Pes, os de Sup Ree e demais 

elementos destacados).  
− Instalações de saúde (H Cnv, laboratórios, H Cmp).  
− BPE (menos as Cia PE destacadas).  
− Seção de justiça militar.  
− Banda.  
− Batalhão de assuntos civis (menos as frações e Eq de assuntos civis destacadas). - 

Elementos de DEFAR (unidades de valor B I Mtz ou R C Mec em número variável, conforme as 
necessidades). 

OBSERVAÇÕES:  
(a) Não necessariamente desdobradas na A Ap Log. 
(b) O Hospital utilizar-se-á preferencialmente de instalações hospitalares militares existentes 

desde o tempo de paz nas áreas de provável emprego.  
(c) U Cmb, valor B I Mtz ou R C Mec em Nr variável, conforme as necessidades de DEFAR, 

com prioridade para a segurança das atividades logísticas. 
(d) É enquadrado pela Cia Sau R do B Sau. 
FONTE: C 29-2, p. 4-10. 
 
 
 
FIGURA 3 - Composição de um Grupamento Logístico Avançado  



 
− Cia Sup Avçd do B Sup.  
− Cia L Mnt do B Mnt.  
− Cia Sau Avçd do B Sau.  
− Cia Trnp do B Trnp.  
− Um Pel Cir Mv por GU de 1º escalão.  
− Um H Cmp. − Elm do Pel Vet, particularmente Eqp de inspeção de alimentos (enquadrados 

pela Cia Sau Avçd).  
− Uma Cia Sv do B Sv.  
− Um Pel Sup Reembolsável da Cia Ass Pes.  
− Uma equipe postal distribuidora da Cia Ass Pes (enquadrada pelo Pel Ass Pes).  
− Um Pel Ass Pes da Cia Ass Pes.  
− Uma Cia de recompletamento do Batalhão de Recompletamento.  
- Cia PE.  
- Elm de Ass Civ (número e natureza variáveis de acordo com a situação).  
- Elementos de DEFAR (U ou SU de combate de valor B I Mtz/Cia Inf Mtz ou R C Mec/Esqd C 

Mec em Nr variável, conforme as necessidades). 
OBSERVAÇÕES:  
(a) Não necessariamente desdobrado na A Ap Log A.  
(b) Elm de Sau constituídos por um Pel Cir Mv por GU.  
(c) O H Cmp utilizar-se-á, preferencialmente, de instalações hospitalares militares existentes 

desde o tempo de paz na área de provável emprego. Em caso de necessidade poderá mobilizar 
organização hospitalar civil da ZC. Enquadra os Pel Cir Mv das GU.  

(d) U de Cmb de valor B I Mtz/Cia Inf Mtz ou R C Mec/Esqd C Mec, em número variável, 
conforme as necessidades de DEFAR, com prioridade para a segurança das atividades logísticas.  

(e) Enquadra Elm Pel Vet, particularmente Eqp de inspeção de alimentos.  
(f) Enquadra Eqp Mv do Pel Ree da Cia A Pes (para instalar, e operar cantinas móveis). 
FONTE: C 29-2, p. 4-7. 

Conforme previstos no Manual de Campanha C 100-10 (2003), o Exército 

utilizava o termo Comando Logístico do Exército de Campanha (CLEx), definindo-o 



como um comando logístico organizado de acordo com os planejamentos 

operacionais. O CLEx poderia vir a ser ativado quando o Exército de Campanha 

fosse elo na cadeia de apoio logístico e, neste caso seria também o responsável pela 

execução do apoio, em que enquadraria um ou mais grupamentos logísticos. E o 

mesmo aconteceria com as Divisões de Exército. 

Segundo o Manual de Campanha Apoio Logístico na Divisão de Exército e na 

Brigada C29-30 (2004), o escalão superior constituiria Grupamento Logístico quando 

a Divisão de Exército (DE) fosse elo na cadeia de apoio logístico, ou seja, quando 

necessitasse ligação logística entre a Base Logística (atual Base de Apoio Logístico 

do Exército) e os Batalhões Logísticos de Brigada na Zona de Combate. Esse Gpt 

Log seria constituído com os meios adequados ao cumprimento da missão prevista 

para essa DE e o integraria a esse grande comando, capacitando-o a realizar o apoio 

logístico nas funções Manutenção, Recursos Humanos, Salvamento, Saúde, 

Suprimento e Transporte a todos os seus elementos integrantes, àqueles 

desdobrados na sua área de jurisdição e àqueles que por ela transitem. Sua 

capacidade de apoio é de até 06 (seis) GU, considerando-se, no total, a Base 

Divisionária e 05 (cinco) brigadas. Pode, ainda, apoiar por área tropas do Ex 

Cmp/FTTO que estiverem desdobradas em suas proximidades. 

O manual C29-30 (2004) não apresentou uma estrutura organizacional do Gpt 

Log/DE. A estrutura organizacional do Gpt Log/DE, porém, foi apresentada anos 

antes no manual C 29-2 (1995), sendo bastante similar à de um Gpt Log A. A figura 

a seguir apresenta a estrutura simplificada do Gpt Log/DE: 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 4 - Composição de um Grupamento Logístico de Divisão de Exército

 
OBSERVAÇÕES:  
(1) Não necessariamente desdobrados na A Ap Log.   
(2) Seus Pel Log destinam-se a enquadrar Elm de Ap Log em Ap Dto a Elm da Ba Div 

empregados na ZAç de GU/U operacionais da DE, distanciados ou deseixados em relação às Inst 
Log desdobradas.  

(3) O hospital utilizar-se-á, preferencialmente, de instalações hospitalares existentes desde o 
tempo de paz nas áreas de provável emprego.  

(4) U Cmb, valor B I Mtz ou R C Mec, em número variável, conforme as necessidades de 
DEFAR.  

(5) Existente apenas no Gpt Log/DE.  
(6) Enquadra Pel Cir Mv das GU.  
(7) Enquadra Elm de Veterinária, particularmente Eqp de inspeção de alimentos.  
(8) Enquadra Eqp Mv do Pel Ree da Cia A Pes. Estas equipes instalam e operam as cantinas 

móveis. 
FONTE: C 29-2, p. 5-3. 

Vale ressaltar que não existia nenhuma estrutura fixa e permanente de 

Grupamento Logístico no Exército Brasileiro, até a criação do 9º Gpt Log, de modo 

a ser empregado e funcionar em tempo de crise ou guerra, conforme prescreve o 

Manual de Campanha EB70-MC10.238 - Logística Militar Terrestre (2018). No 

sistema da logística militar terrestre, em fase de aperfeiçoamento, destaca-se o 

importante papel das regiões militares (RM) como o grande comando (G Cmdo) 

responsável pelas atividades logísticas na força, além de seus encargos 

administrativos e territoriais.  

 



O Manual de Campanha Logística Militar Terrestre C 100-10 (2003) 

apresentava uma estrutura de apoio logístico denominada Região Militar de Teatro 

de Operações (RMTO). Era um grande comando logístico, administrativo e territorial, 

por evolução da estrutura da Região Militar (RM) de tempo de paz, situado no Teatro 

de Operações e subordinado ao Comando Logístico do Teatro de Operações, 

quando este for ativado. 

A antiga doutrina logística do EB previa uma estrutura tão ampla e onerosa para 

as RM que, praticamente, inviabilizava a criação de um Grupamento Logístico. 

Ressalta-se, ainda, que essa estrutura logística e os processos, em tempo de paz, 

são diferentes daqueles necessários e previstos para uma situação de crise ou 

conflito armado, o que acarretaria solução de continuidade nos esforços de apoio 

logístico ao passar-se de uma situação para outra (RIBEIRO, 2010).  

As RM estavam assoberbadas com demandas de ordem administrativa, 

financeira, patrimonial e jurídica, dispondo de pouco tempo para questões logísticas. 

Segundo Mazó (2018), embora estivesse previsto na doutrina, é questionável a real 

capacidade das RM em transformar-se em G Cmdo Log e, ao mesmo tempo, 

continuar realizando as funções administrativas atuais que, certamente, continuarão 

sendo necessárias em sua área de responsabilidade em tempo de conflito. Não se 

visualizava como sendo viável, por exemplo, que uma RM se transforme em um G 

Cmdo de Gpt Log dotado da mobilidade necessária para apoiar as operações do 

Exército de Campanha. 

Com base no diagnóstico estratégico, na visão prospectiva, nos cenários e nas 

tendências é possível concluir que existem novas capacidades exigidas pela Força 

e, com isso, a necessidade de uma nova estruturação logística com a finalidade de 

reduzir a carência de efetividade logística. Essa capacitação é fundamental para 

atender efetivamente às necessidades de apoio logístico da F Ter em face das 

possibilidades de emprego. Assim, foi criado o Projeto de Força do Exército Brasileiro 

(PROFORÇA) com a finalidade de implementar essas mudanças por intermédio de 

vetores, dentre eles, o de transformação logística (MAZÓ, 2018). 

Prontidão Logística é a capacidade de pronta resposta das OM Log para fazer 

face às demandas de Apoio Logístico da Força Terrestre em tempo de paz ou de 

guerra, consubstanciada na doutrina, gestão das informações, capacidade de 

distribuição de materiais e serviços e capacitação de seus recursos humanos. Esse 

conceito consta nas apresentações “A pertinência do emprego de estruturas 

modulares para o apoio logístico na F Ter” e “A atualização da estrutura 

organizacional da logística em tempo de paz e as premissas do vetor de 



transformação logística”, proferidas no V Seminário de Logística Militar Terrestre, 

realizado na Escola de Comando-Estado Maior do Exército em 28 de agosto de 

2012.  Um dos objetivos do seminário era ter como produto os princípios do novo 

Manual de Campanha “Doutrina de Logística Militar”, em substituição ao C 100-10 

(2003). Já se pensava em uma estrutura logística capaz de atender as novas 

demandas requeridas pelo Exército Brasileiro. 

Assim, segundo Mazó (2018), a implantação de uma nova concepção logística, 

com a estrutura organizacional de Gpt Log como um grande comando logístico, 

contribuiria efetivamente para a otimização da prontidão logística, atendendo, em 

melhores condições, à busca pela prontidão operacional e consolidando o estado 

final desejado para a capacitação militar: a sustentação logística. 

Conforme Mazó (2018), a implantação de Gpt Log possibilita a maior 

centralização do planejamento e do apoio logístico; disponibiliza, em situação de 

normalidade e de conflito, a existência de um comando estruturado e operando; a 

redefinição do papel das RM como G Cmdo Adm e territorial, sem atribuições 

logísticas; e a adoção de Destacamentos Logísticos em substituição ao conceito de 

Bases Logísticas. Isso redimensionará a estrutura logística para o emprego em apoio 

às operações, de acordo com a realidade. 

Com a Portaria Nr 873 do Comandante do Exército, de 11 de outubro de 2012 

houve a concretização do projeto piloto de criação e ativação do Núcleo do 9º 

Grupamento Logístico (Nu 9º Gpt Log), nas dependências do extinto 18º Batalhão 

Logístico. Os Nu Gpt Log deveriam ser estruturados buscando-se atender aos 

conceitos de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade (FAMES), de modo a disponibilizar o apoio logístico necessário em 

termos de prazo, quantidade e efetividade, ou seja, “a logística na medida certa” 

(BRASIL, 2012). 

O Nu 9º Gpt Log foi originário do Escalão Logístico da 9ª Região Militar, que 

enquadrava as Organizações Militares Logísticas dessa Região Militar (9º Batalhão 

de Suprimento e Parque Regional de Manutenção/9) e o 18º Batalhão Logístico 

(Batalhão Logístico Divisionário do Comando Militar do Oeste). Tal medida visava 

também atender à Portaria Nr 135 do Comandante do Exército, de 28 de fevereiro 

de 2012 para divisão dos ramos administrativos e logístico no EB. Assim, com a 

Portaria Nr 212 do Estado-Maior do Exército, de 27 de dezembro de 2012 foi 

aprovado a diretriz para implantação do projeto piloto de separação dos ramos 

administrativos e logísticos do Exército Brasileiro. 



Depois da aprovação da diretriz de experimentação doutrinária do núcleo do 9º 

Gpt Log pela Portaria do Estado-Maior do Exército Nr 54, de 27 de março de 2014, 

o 9º Grupamento Logístico foi finalmente criado pela Portaria do Comandante do 

Exército Nr 487, de 23 de maio de 2014, deixando de ser núcleo (experimentação 

doutrinária). Foi o primeiro Grupamento Logístico implantado em um Comando Militar 

de Área, tornando-se o “Berço da Nova Logística Militar Terrestre”. 

Figura 5 – Subordinação do 9º Grupamento Logístico. 

 

Fonte: 9º Gpt Log. 

O 9º Gpt Log é diretamente subordinado ao Comando Militar do Oeste. Tem a 

missão de prover o apoio logístico nas Funções Logísticas Suprimento, Manutenção, 

Transporte, Recursos Humanos, Saúde e Salvamento na área de responsabilidade 

do CMO, aos elementos de emprego da F Ter na área de responsabilidade atribuída 

a um C Op e a outras forças e à população civil, devendo, nestes casos, receber 

meios em reforço para a prestação do apoio. O 9° Gpt Log apoia 47 (quarenta e sete) 

OM e 4 quatro Tiros de Guerra (TG), abrangendo os Estado do Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, além do município de Aragarças (GO). 



Figura 6 – Organizações Militares da 9ª RM apoiadas pelo 9º Gpt Log.

 
Fonte: 9º Gpt Log. 

Com o advento do manual de Logística, EB-20-MC-10.204 (2014), que 

substituiu o Manual de Campanha C 100-10 (2003), mudanças significativas na 

estruturação do nível tático do sistema operacional Logístico foram implantadas, 

obrigando a modernização dos manuais escolares C 29-2 Anteprojeto (1995) e C 29-

30 (2004), até então em vigência. Estas mudanças ocorreram paralelamente a 

experimentação doutrinária e implantação do 9º Gpt Log, iniciada no ano de 2012. 

Em 2018, foi aprovado o novo Manual de Campanha EB70-MC10.238 “Logística 

Militar Terrestre”, 1ª Edição, revogando o Manual EB-20-MC-10.204 (2014). 

Entretanto a concepção de Grupamento Logístico foi mantida. 

Em 12 de janeiro de 2015, foi aprovado a Nota de Coordenação Doutrinária 

(NCD) Nr 001/2015 - DECEx, A Logística nas Operações, tendo por finalidade 

apresentar as estruturas logísticas passíveis de desdobramento na Zona de 

Combate, responsáveis pela   execução  do  apoio  logístico à  Força Terrestre 

Componente  (FTC), sua origem  e  organização  para executar o supracitado apoio 

nas diversas  operações a serem desenvolvidas. A seguir, estão representadas as 

figuras de um exemplo de constituição da estrutura de um Gpt Log e de uma Base 

Logística Terrestre desdobrada: 



Figura 7 - Exemplo de constituição do Gpt Log 

 

Fonte: NCD Nr 001/2015 - DECEx, de 12 JAN 15, A logística nas operações. 

A estrutura responsável pelo apoio logístico à Força Terrestre Componente é a 

Base Logística Terrestre (BLT). As OM Logísticas do Gpt Log desdobram seus meios 

orgânicos constituindo a BLT, por meio de módulos, dando suporte às operações 

que são levadas a cabo em determinada Área de Operações (A Op). Assim sendo, 

os meios logísticos que constituem a BLT são provenientes, em sua maioria do 

Grupamento Logístico. Entretanto, a BLT ainda possui meios do Grupamento de 

Engenharia e Região Militar, estruturas existentes desde o tempo de paz (BRASIL 

2015, p. 5). 

 Figura 8: Organização Básica de uma BLT. 

 

Fonte: NCD Nr 001/2015 - DECEx, de 12 JAN 15, A logística nas operações. 

Em 29 de dezembro de 2015, houve a transformação das Organizações 

Militares do 9º Gpt Log: as Portarias Nr 1884 e 1885 do Comandante do Exército 

criaram o 9º Batalhão de Manutenção e o 18º Batalhão de Transporte, 

respectivamente. Dessa maneira, com a Portaria Nr 1882, de 29 de dezembro de 

2015, o 9º Gpt Log passou a ser constituído pelo Comando, 9º Batalhão de 

Manutenção, 18º Batalhão de Transporte e o 9º Batalhão de Suprimento.  

O 9° B Mnt, segundo Ribeiro (2019), tem a missão de realizar o apoio logístico 

na Função Logística Manutenção aos elementos da Força Terrestre desdobrados na 



área de responsabilidade atribuída ao 9º Grupamento Logístico e, quando 

determinado, a outras forças e à população civil. Originou-se de três companhias 

que pertenciam ao antigo Parque Regional de Manutenção/9 (Pq R Mnt/9). Essa 

estrutura foi acrescida de uma Cia Mnt recebida do antigo 18º B Log, além de 

algumas necessidades levantadas, resultando em uma Cia C Ap e duas Cia Mnt. 

Com a nova estrutura ocorreu, também, a consolidação de todas as atividades de 

manutenção desenvolvidas pelo Pq R Mnt/9 e pelo antigo 18º Batalhão Logístico. 

Assim, houve um acréscimo no número de missões de apoio direto e de manutenção 

de 2º escalão, até então, realizadas pelo antigo 18º B Log.  

Dessa maneira, o 9° B Mnt presta o apoio logístico de manutenção de 2º e 3º 

escalão a todas as OM das 13ª Brigada de Infantaria Motorizada; à 18ª Brigada de 

Infantaria de Fronteira; ao 3º Grupamento de Engenharia; ao 9º Grupamento 

Logístico; e às Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) e 

Organizações Militares Vinculadas (OMV) do Comando Militar do Oeste e da 9ª 

Região Militar, prestando dessa maneira apoio por área. Esse batalhão também 

complementa a necessidade de manutenção de 2º escalão das viaturas blindadas 

de combate M60 do 20º Regimento de Cavalaria Blindado (20º RCB), que 

originariamente deveriam ser manutenidas pelo 28º B Log, e realiza manutenção de 

3º escalão de todas as OM da 4ª Bda C Mec. Assim, o 9° B Mnt presta apoio direto 

às OM do CMO, com exceção das OM da 4ª Bda C Mec que recebem apoio do 28º 

B Log (OM Log orgânica daquela GU). 

O 9º B Mnt possui as seguintes capacidades, de acordo com Ribeiro (2019): 

- destacar três módulos logísticos de manutenção (subunidade, pelotão) ao 

elementos de emprego da F Op, a serem desdobrados na BLT e/ou sob a forma de 

Dst Log; e 

- destacar quatro seções leves de manutenção em apoio direto às GU. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Estrutura Organizacional do 9º B Mnt. 



 

Fonte: 9º Gpt Log. 

O 18º Batalhão de Transporte tem a missão de prestar apoio logístico na 

Função Logística Transporte em proveito das OM e G Cmdo apoiados pelo Gpt Log, 

transportando pessoal, carga geral, combustíveis e lubrificantes, além de 

suprimentos e equipamentos especializados (RIBEIRO, 2019). 

A concepção inicial do 18º B Trnp ocorreu do remanejamento dos cargos 

remanescentes das companhias logísticas de manutenção, de saúde e de 

suprimento do antigo 18º Batalhão Logístico, além do recebimento dos encargos, 

motoristas e meios de transporte do 9º B Sup. Dessa forma, o 18° B Trnp foi 

estruturado com três companhias: a Cia C Ap, a Cia Trnp Ge e a Cia Trnp Esp. 

Possui semiautonomia administrativa e é vinculado ao Cmdo 9º Gpt Log. Possui os 

encargos de gestão patrimonial e pessoal, além de direcionar suas atividades para 

o cumprimento das missões logísticas no âmbito da respectiva função logística. 

Esse batalhão ímpar presta apoio referente à função logística transporte para 

as operações correntes e futuras em toda área de responsabilidade do CMO, além 

de complementar o transporte das OM apoiadas. A OM realiza o apoio por meio de 

módulos de transporte que integram os destacamentos logísticos desdobrado em 

Base Logística Terrestre, e complementa o apoio à Base Logística de Brigada. Atua, 

também, como estrutura logística desdobrada na base logística conjunta, na situação 



de tropa logística adjudicada ao Comando Logístico do Teatro de 

Operações/Comando Logístico da Área de Operações (CLTO/CLAO) (MAZÓ, 2018). 

O 18º B Trnp, de acordo com Ribeiro (2019), tem as seguintes capacidades: 

- ativar até três módulos de transporte para compor Destacamentos Logísticos; 

- realizar o transporte de 354 toneladas de gêneros secos; 

- transportar 130 toneladas de gêneros frigorificados; e 

- transportar 61000 litros de combustível. 

 

Figura 10 – Estrutura Organizacional do 18º B Trnp. 

 

Fonte: 9º Gpt Log. 

O 9º B Sup tem a missão de prestar o apoio logístico na Função Logística 

Suprimento em proveito das OM e G Cmdo, em todas as classes de suprimento 

(RIBEIRO, 2019). 

O 9º Batalhão de Suprimento manteve as suas características, desde a sua 

criação por intermédio da Portaria Ministerial Nr 040-Res, de 8 de agosto de 1989, a 

partir da aglutinação dos depósitos regionais de subsistência, combustíveis e 

lubrificantes, material de saúde, material de intendência, armamento e munição, 

material de engenharia e a 9ª Companhia Depósito de Armamento e Munição. 

Naquela época, essas OM controlavam diferentes classes de suprimento.  

A nova organização racionalizou as estruturas, otimizando o apoio logístico na 

área do CMO. Com a estruturação do 9º Gpt Log, o 9º B Sup transferiu os motoristas 



e meios de transporte para o 18º B Trnp. Assim, o 9º B Sup tem como missão prover 

o apoio logístico em todas as classes de suprimento em proveito das OM e dos 

elementos da F Ter, localizados e desdobrados na área de responsabilidade do 9º 

Gpt Log. Por outro lado, toda a atividade de transporte de suprimento foi transferida 

para o 18º Batalhão de Transporte, com o remanejamento do pessoal e do material 

correspondente, havendo a racionalização de meios, sem, necessariamente, a 

redução de encargos, tal como previsto no processo de experimentação doutrinária. 

Segundo Ribeiro (2019), o 9º B Sup tem as seguintes capacidades: 

- ativar até três módulos de suprimento para compor os Destacamentos 

Logísticos; e 

- armazenar em suas instalações físicas: 

Classe Capacidade 

Cl I (seco) 1328 ton 

Cl II 2490 ton 

Cl III/IX 360 m³ 

Cl V (Armt) 620 m³ 

Cl V (Mun) 2339 m³ 

Cl VIII 37 m³ 

SFPC 290 m³ 

Câmaras frigoríficas 338 ton 

 



Figura 11 – Estrutura Organizacional do 9º B Sup.

 

Fonte: 9º Gpt Log. 

Mais tarde, a estrutura organizacional do 9º Gpt Log passou a integrar o Núcleo 

do 9º Batalhão de Saúde e o Núcleo da 9ª Companhia de Recursos Humanos.  

De acordo com Mazó (2018), estudos identificaram que a estrutura logística de 

apoio de saúde aos batalhões logísticos existente atualmente (companhia logística 

de saúde) não possui o pessoal especializado para o pronto atendimento e não 

proporciona o efetivo apoio durante as operações, uma vez que a maioria dos 

recursos humanos é empregado fora da sua função específica.  

Nesse contexto, foi ativado em dezembro de 2014 pelo CMO, 

experimentalmente, o Núcleo do 9º B Sau nas instalações da antiga Cia Log Sau do 

18º B Log. A implementação do batalhão de saúde possibilita a prestação imediata 

de apoio logístico de saúde direcionado, especificamente, para as operações. Isso 

irá viabilizar a prontidão logística para as brigadas, além de proporcionar um 

equilíbrio no apoio da função logística saúde por meio da articulação judiciosa dos 

meios, de modo a proporcionar apoio logístico oportuno e na medida certa (MAZÓ, 

2018). 

A nova estrutura de saúde não possuirá autonomia administrativa quando 

evoluir para B Sau, ficando vinculado ao Cmdo 9º Gpt Log para fins de gestão dos 

meios (material e pessoal). O futuro B Sau terá como missão prestar apoio logístico 



na função logística saúde em proveito da força terrestre componente (FTC), das 

demais forças componentes e da população civil, quando determinado pelo escalão 

superior (RIBEIRO, 2019). 

O núcleo do 9º B Sau, é composto por um Posto de Atendimento Avançado 

(PAA), com o encargo de realizar o apoio de saúde em 2º Escalão; e por um hospital 

de campanha (H Cmp), cuja função é realizar o apoio de saúde em 3º escalão. A sua 

estrutura organizacional está em fase de definição, haja vista a experimentação 

doutrinária em curso. A Portaria Nr 123 – COTER, de 20 de dezembro de 2018 

aprovou a Diretriz para Experimentação Doutrinária do Núcleo do 9º Batalhão de 

Saúde. 

Conforme a base doutrinária em elaboração, o futuro Batalhão de Saúde terá 

as seguintes atividades e tarefas: estabelecer e operar instalações de saúde 

operacional avançadas; receber, estocar e prover, mediante coordenação com o 

CCOL, o suprimento classe VIII (sangue); destacar módulos logísticos de saúde 

(subunidade, pelotão, seção e equipes) aos elementos de emprego da força 

operativa, a serem desdobrados nas brigadas leves terrestres e/ou sob a forma de 

destacamento logístico; executar as tarefas atinentes ao 2º e 3º escalões de saúde 

operativa; complementar as necessidades do 1º escalão de saúde operacional das 

unidades do comando militar de área enquadrante e dos elementos de emprego da 

força operativa; executar, em coordenação com o CCOL, as tarefas de saúde 

operativas relacionadas ao apoio odontológico, farmacêutico e veterinário; executar, 

em coordenação com o CCOL, a evacuação de pessoal doente ou ferido; instalar e 

operar, em coordenação com o CCOL, o Hospital de Campanha e o Posto de 

Atendimento Avançado; e receber e enquadrar módulos logísticos de saúde 

(subunidade, pelotão, seção e equipes) de outras OM Log, demais Forças ou 

agências civis. 

Foi apresentado pelo 9º Gpt Log um desdobramento de estrutura de saúde, 

com o PAA e módulo do Hospital de Campanha do Nu 9º B Sau, durante o Pedido 

de Cooperação de Instrução (PCI) aos Cursos de Logística (Intendência, Material 

Bélico e Saúde) da EsAO em 23 de maio de 2019. O PAA realiza as atividades de 

evacuação (PS-PAA), triagem (Posto de Triagem), atendimento ambulatorial e 

pequenas cirurgias (Posto Cirúrgico Móvel). O módulo do H Cmp do 9º Nu B Sau 

conta com consultório, centro cirúrgico, UTI, laboratório, radiologia e 

ultrassonografia, enfermaria, gabinete odontológico, área de esterilização, morgue 

(necrotério), alojamentos, almoxarifado, cozinha, câmara frigorífica, reserva de 

armamento, lavanderia e gerador. 



Desta forma, o 9º Nu B Sau tem as seguintes capacidades, conforme Ribeiro 

(2019): 

- desdobrar 1 (um) PAA e 1 (um) Módulo H Cmp; ou 

- desdobrar até 2 (dois) PAA híbrido (instalações do PAA + instalações do 

Módulo H Cmp). 

A premissa da estruturação do 9º B Sau é de 90% do Quadro de Cargos 

suprimido. Atualmente, o Nu 9º B Sau conta com 14 (catorze) cargos remanejados 

do Cmdo 9º Gpt Log e da antiga Cia Log Sau do extinto 18º B Log. Desta feita, será 

mobiliado com o efetivo necessário conforme a demanda da Operação, em 

coordenação com a Delegacia de Serviço Militar (DSM) e a 9ª RM. 

Figura 12 – Estrutura Organizacional do 9º B Sau. 

 

Fonte: 9º Gpt Log. 

De acordo com Mazó (2018), com a racionalização e a reestruturação das OM 

Log e a criação do 9º Gpt Log, algumas atividades da função logística recursos 

humanos que eram desempenhadas pelo antigo 18º B Log não foram contempladas 

na nova estrutura logística. Instalações como postos de banho e de lavanderias, 

além de outros serviços em campanha já consagrados: correios, cantina, cemitérios 

provisórios, postos de coleta de mortos, recompletamentos, entre outros, 

simplesmente não existiriam. 

Assim, verificou-se a necessidade de adicionar ao 9º Gpt Log uma estrutura 

logística capaz de realizar esses serviços em campanha. Foi ativado, 



experimentalmente, o Nu da 9ª Companhia de Recursos Humanos pelo CMO em 

dezembro de 2014. Os cargos foram disponibilizados pela antiga Companhia 

Logística de Suprimento do extinto 18º B Log, principalmente, os postos de banho e 

de lavanderias. O núcleo da Companhia de Recursos de Humanos foi instalado, 

provisoriamente, junto à Companhia de Comando do 9º Gpt Log e seu material foi 

acondicionado em contêineres, confundindo-se as missões de ambas as 

subunidades. 

Estudos recentes apontaram para a necessidade de existência de uma 

estrutura de recursos humanos maior, porém, essa estrutura organizacional somente 

será elaborada após a avaliação e a definição, do Comando de Operações 

Terrestres (COTer), da necessidade de criação e de ativação de um batalhão de 

recursos humanos, ao invés de uma companhia. A implementação de uma estrutura 

organizacional dessa magnitude, proporcionaria a prestação de apoio adequado, 

conforme o estado final desejado (MAZÓ, 2018). De acordo com Ribeiro (2019), a 

proposta da diretriz de experimentação doutrinária do 9º Batalhão de Recursos 

Humanos foi encaminhada ao COTer pelo CMO, com a provável evolução de Nu 9ª 

Cia RH para 9º B RH no ano de 2020. 

O 9º B RH terá a missão de prestar apoio logístico na Função Logística 

Recursos Humanos (repouso, recreação, artigos reembolsáveis, banho, lavanderia, 

correios, recompletamentos, assistência religiosa, assuntos mortuários, etc), com 

desdobramentos de instalações de serviço em campanha e assistência ao pessoal 

em proveito das OM e G Cmdo apoiados pelo 9º Gpt Log.  

O futuro batalhão de recursos humanos não teria autonomia administrativa, 

ficando vinculada ao Cmdo 9º Gpt Log para fins de gestão dos meios (material e 

pessoal) e teria as seguintes tarefas e atividades:   

- receber, processar e distribuir, os recompletamentos das unidades que 

integram uma força operativa;  

- coordenar com o CCOL o estabelecimento e a operação das áreas de 

repouso, recuperação e recreação; 

- instalar e operar cantinas móveis; 

- coordenar com o CCOL a tarefa de assistência social aos militares e às suas 

famílias, durante as operações; 

- coordenar, controlar e executar o serviço postal em operações;  

- coordenar com o CCOL o apoio de banda de música em operações; 

- executar, em coordenação com o CCOL, os serviços em campanha; 



- coordenar com o CCOL a atividade de assistência religiosa, durante as 

operações; 

- estabelecer e operar instalações avançadas de apoio ao pessoal; 

- destacar módulos logísticos de recursos humanos, a serem desdobrados nas 

brigadas leves terrestres e/ou sob a forma de destacamento logístico; e 

- receber e enquadrar módulos logísticos de recursos humanos de outras OM 

Log, das forças de segurança ou de agências civis. 

O 9º B RH com seus meios e efetivo terá as seguintes capacidades:  
- instalar P Lav (um contêiner lavanderia), com capacidade de processamento 

para o efetivo de 1(um) Batalhão/dia;  

- montar  P Ban, com capacidade de 400 homens/dia; 

- instalar áreas de repouso, recuperação e recreação; 

- proporcionar assistência religiosa; 

- desdobrar instalações de redes de comunicação; 

- instalar uma cantina; 

- desdobrar uma cozinha de campanha; e 

- desdobrar instalações de assistência religiosa. 

Assim como no 9º B Sau, a premissa da estruturação do 9º B RH é de 90% do 

Quadro de Cargos suprimido. Desta forma, será mobiliado com o efetivo necessário 

conforme a demanda da Operação, em coordenação com a DSM e a 9ª RM. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 13 – Proposta de estrutura do futuro B RH.

 
Fonte: 9º Gpt Log. 

Desse modo, com suas OM Log praticamente constituídas, é possível 

vislumbrar a estrutura organizacional do 9º Gpt Log conforme figura 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 14 -  Estrutura Organizacional do 9º Gpt Log;

 
Fonte: 9º Gpt Log. 

O Quadro de Cargos (QC) do 9º Gpt Log, conforme Mazó (2018), foi estruturado 

com pessoal necessário para compor e operar um Centro de Coordenação de 

Operações Logísticas (CCOL), constituído por uma Seção de Planejamento e 

Coordenação, e por seções com funções logísticas (suprimento, manutenção e 

salvamento) sob seus encargos; além de células ativadas para enquadrar os meios 

recebidos da 9ª RM (funções logísticas saúde e recursos humanos) e os meios 

recebidos da engenharia (função logística engenharia), de modo a possibilitar o 

planejamento centralizado. O CCOL realiza a coordenação e controle das atividades 

logísticas a serem operacionalizadas pelas OM Log do 9º Gpt Log, através da 

interação entre as seções encarregadas pelas funções logísticas e os Centros de 

Operações das OM Log/9º Gpt Log; e tem a possibilidade de constituir um Comando 

Logístico da Força Terrestre Componente (CLFTC), além de um Comando Logístico 

do Teatro de Operações/Comando Logístico da Área de Operações (CLTO/CLAO).  

As atribuições da função logística salvamento serão absorvidas pela seção de 

manutenção. As atividades da função logística engenharia, referentes às Cl IV e VI, 

passarão a ser desenvolvidas pelo 9º Gpt Log e pelo 3º Grupamento de Engenharia 

(3º Gpt E), devidamente integrados. Assim, há uma célula de engenharia ativa junto 

ao CCOL para operacionalizar os meios recebidos do 3º Gpt E em proveito do 9º Gpt 

Log.  



Ainda há um protocolo de intenções de cooperação logística conjunta entre o 

CMO e o 6º Distrito Naval, com vigência até outubro de 2019. O CMO abrange uma 

grande área situada em uma região banhada por rios navegáveis (Bacia Hidrográfica 

do Paraguai), principalmente na área da 18ª Bda Inf Fron na divisa com a fronteira 

oeste do Brasil. Assim, o 9º Gpt Log participa da interoperabilidade por meio das 

funções suprimento, manutenção e transporte, através da recuperação de 

embarcações, compartilhamento de processos licitatórios e capacitação de pessoal.  

Conforme Manual de Campanha EB70-MC10.238 (2018), o Gpt Log recebe, 

ainda, elementos especializados nas áreas de gestão orçamentária e financeira e de 

assessoria jurídica. No 9º Gpt Log houve a implementação do Centro de 

Administração Financeira (CAF), que é fundamental para a racionalização 

administrativa. A CAF centraliza a gestão orçamentária e financeira para as 

atividades fim e meio das OMDS, otimizando a gestão de pessoal e de material do 

9º Gpt Log e de suas OM Log como um todo. Estes podem ser destacados para a 

BLT, conforme as necessidades, uma vez que os grupamentos possuem a 

Capacidade Operativa de Gestão de Recursos Financeiros.  

A Companhia de Comando do 9º Gpt Log não é uma OM tradicional. Foi 

idealizada como uma estrutura diretamente subordinada ao Cmdo 9º Gpt Log, porém 

com a mesma capacidade para cumprir os encargos e realizar as atividades 

inerentes a uma companhia de comando e apoio, tendo as vantagens de racionalizar 

os recursos e de otimizar a administração para as melhores condições de atuação. 

Possui, também, o encargo de, no combate, instalar e operar o Posto de Comando 

e Controle do Cmdo 9º Gpt Log. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 15 – Estrutura Organizacional do Cmdo 9º Gpt Log.

 
Fonte: 9º Gpt Log. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura 16 – Estrutura Organizacional do CCOL.

 

Fonte: 9º Gpt Log. 

 Dessa forma, o 9º Gpt Log possui, conforme Ribeiro (2019), as seguintes 

capacidades: 

- planejar e executar o apoio logístico à FTC, buscando, de forma crítica e 

criativa, soluções inovadoras e factíveis com os meios existentes nas áreas de 

operações e mobilizáveis; 

- constituir, juntamente com integrantes da RM e do Gpt E, o Comando 

Logístico da Força Terrestre Componente (CLFTC);  

- desdobrar uma BLT e até três Dst Log, em qualquer parte da A Op atinente 

ao CMO, com capacidade de apoio de até 60 dias; 

- cooperar na constituição CLTO/CLAO, quando determinado e desde que 

reforçado em meios (material e pessoal); 

- coordenar o desdobramento da Ba Log Cj, com os meios de menor mobilidade 

das OMDS Log adjudicadas ao Cmdo TO/A Op, desde que reforçado em meios 

(material e pessoal); e  

- enquadrar meios recebidos (material e/ou pessoal) para aumentar a 

capacidade de Ap Log. 

O 9º Gpt Log tornou-se referência em Operações com Apoio Logístico no 

âmbito do Exército Brasileiro. O êxito da implantação do 9º Gpt Log no contexto da 

nova logística militar terrestre é evidenciado nas Operações nas quais participou, 



materializando o sucesso do seu emprego:  

- Op ÁGATA, 2013 a 2019: emprego de 2 (dois) Dst Log para as regiões de 

Corumbá/MS (450 km da sede do 9º Gpt Log) e Cáceres/MT (950 km), em Ap Dto à 

18ª Bda Inf Fron e à 13º Bda Inf Mtz, respectivamente; e emprego da Estrutura do 

PAA do Nu 9º B Sau para ACISO em Comodoro/MT (1450 km) em 2017. 

 - Op HILEIA PÁTRIA, 2013: Sinop/MT: Dst Log em Sinop/MT (1400 Km) para 

Ap Dto em Marcelândia/MT e Feliz Natal/MT. 

 - AMAZONLOG, 2017 (Aç Hum): desdobramento de uma Área de Recreação e 

Assistência Religiosa com participação do Nu 9ª Cia RH no contexto da 

experimentação doutrinária; e transporte de 14 contêineres até Porto Velho/RO, em 

apoio ao Estabelecimento Central de Transportes (ECT). 

 - Op PAIAGUÁS, 2017/18: Ap Log à operação da 13ª Ba Inf Mtz em exercício 

do Período de Adestramento Avançado, com desdobramento de um Dst Log com 

Módulos de Comando e Controle, Manutenção, Suprimento, Transporte e Saúde, 

empregando um efetivo total de 82 militares.  

 - Op ACOLHIDA (Aç Hum), 2018/19: Ap Log na F Log RH a uma Operação de 

Ação Humanitária, na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Pacaraima/RR, com 

desdobramento de uma Área de Recreação e Assistência Religiosa e de um P Lav; 

participação de um Dst Log RH no contexto da Expr Dout; 

 - Op SÃO CRISTÓVÃO, 2018: Ap Log na F Log Trnp a uma Operação de 

Gerantia da Lei e da Ordem durante a greve dos caminhoneiros; 

 - Op RICARDO FRANCO, 2018: Ap Log à operação da 18ª Bda Inf Mtz, com 

desdobramento de um Dst Log com Módulos: Comando e Controle Manutenção, 

Suprimento, Transporte e Saúde, empregando fetivo total de 82 militares e 30 

viaturas. Houve o desdobramento do PAA e evacuação de ferido por 3 escalões de 

saúde, empregando 3 modais de transporte (aquaviário, terestre e aéreo);  

 - Op COURAÇA (PAA/2019 - 4ª Bda C Mec): Ap Log à operação da 4ª Bda C 

Mec em exercício do Período de Adestramento Avançado; 

 - Op Ap Combate à Dengue em Campo Grande/MS, 2015, 2016 e 2017: 

desdobramento da estrutura do PAA do Nu 9º B Sau; 

 - Exercício de Mobilização de Recursos Humanos, 2016: mobilizou 25 (vinte e 

cinco) reservistas da área de saúde (médicos, dentistas e enfermeiros), desdobrando 

um PAA;  

  - Op DINAMO, ALTA PRESSÃO, IMPACTO E RASTILHO (SFPC): 

fiscalização produtos controladas de pessoas jurídicas (empresas de explosivos, 

mineradoras, detonação, vendas de armas, químicas e clube de tiro); e 



 - outras operações: Op URUBUPUNGÁ (2013), Op DOURADOS (2015), Op 

TOPÁZIO (2016); Op ANHANDUÍ (2017), Op RIO BRANCO (2018), Op DIAMANTE 

(2018/2019) e Op POTY PORÃ (2017). 

3 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 a estrutura do 9º Gpt Log dentro da nova doutrina logística 

terrestre.  

O Gpt Log existia doutrinariamente, podendo ser ativado, em situações de 

conflito, da evolução da estrutura das Regiões Militares. Entretanto, como a estrutura 

logística e os processos de ordem administrativa, financeira, patrimonial e jurídica 

das RM, em tempo de paz, são diferentes daqueles necessários e previstos para 

uma situação de crise ou conflito armado, viu-se a necessidade de separar os ramos 

de pessoal e territorial do logístico. A doutrina da logística militar terrestre evoluiu da 

necessidade de se efetivar a implantação do Grupamento Logístico de forma fixa e 

permanente, sem que a RM tivesse que passar de uma situação de paz para uma 

situação de crise ou conflito. Assim, houve uma quebra de paradigma quanto a 

separação da administração da logística. 

Atendendo aos conceitos de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade (FAMES), de modo a disponibilizar o apoio logístico 

necessário em termos de prazo, quantidade e efetividade, ou seja, “a logística na 

medida certa”, a estrutura do 9º Gpt Log passou a ser constituído de OM Log das 

funções logísticas Suprimento (9º B Sup), Manutenção e Salvamento (9º B Mnt), 

Transporte (18º B Trnp), Saúde (Nu 9º B Sau) e Recursos Humanos (Nu 9ª Cia RH). 

Houve uma redefinição das funções logísticas Transporte e, principalmente Saúde e 

Recursos Humanos. Isso devido a outros paradigmas, mas que ainda sofrem 

resistência: a diferenciação da saúde operacional da saúde assistencial e a 

diferenciação da função logística recursos humanos das atividades de pessoal. 

Dessa maneira, deve haver uma interação da Logística com a Mobilização de 

pessoal para as atividades de saúde operacional e da função logística recursos 

humanos. 

O alicerce da transformação logística reside no desenvolvimento de 

capacidades e de competências nos recursos humanos. Esse aspecto implica a 

capacitação continuada do pessoal, a partir da retenção do conhecimento obtido e 

das melhores práticas logísticas (civis e militares). O 9º Gpt Log foi uma 



transformação sem acréscimo de cargos, em que houve a necessidade de se 

desenvolver uma gestão eficiente para economia de meios e recursos, como a 

centralização dos encargos administrativos das OMDS Log para o Cmdo do 9º Gpt 

Log e criação de uma estrutura central (CCOL) coordenando todas as atividades 

logísticas, juntamente com os Centros de Operações das funções logísticas de suas 

OMDS. 

Assim, o 9º Gpt Log consegue cumprir todas as atividades de apoio ao CMO, 

mas principalmente em operações, realizando integração logística entre as Foças 

Singulares (interoperabilidade) e interagências, que é uma capacidade desejada 

para as Forças Armadas. É uma estrutura dinâmica que necessita constantemente 

desenvolver e validar a doutrina, com ligação com outros órgãos de direção setorial. 

A implantação dessa nova concepção logística, com a estrutura 

organizacional do 9º Gpt Log como um grande comando logístico, contribuiu 

efetivamente para a otimização da prontidão logística, atendendo, em melhores 

condições, à busca pela prontidão operacional e consolidando o estado final 

desejado para a capacitação militar: a sustentação logística.  
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