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RESUMO 
O presente Artigo Científico está enquadrado na Área de Concentração Defesa Nacional, Subárea 
Ciências Militares, Linha de Pesquisa Doutrina Militar Terrestre, por meio do estudo da Logística, em 
suas funções de Suprimento e Transporte. Este Artigo procura analisar as atuais situações da 
infraestrutura de transportes em seus modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo; e, da 
infraestrutura de suprimento em seus diversos modais. Com a análise concluída, será realizado o 
estudo das possibilidades e limitações das infraestruturas com base nas atuais necessidades das 
Organizações Militares Logísticas (Grandes Comandos, Unidades e Subunidades de Logística, de 
Suprimento e de Transporte). Com estes dados, buscar-se-á o pretendido por meio de entrevistas e 
coleta de dados sobre as necessidades, capacidades e oportunidades de melhoria da infraestrutura 
logística nacional, para fins de concluir se haverá necessidade de ampliação destas capacidades 
para a logística militar, especialmente, as instalações prediais e fixas do patrimônio imobiliário e o 
patrimônio mobiliário permanente das diversas Organizações Militares dos Comandos do Exército, da 
Aeronáutica, e da Marinha. 
 
Palavras-chave: Brasil. Nacional. Eixo. Logística. Logístico. Transporte. Suprimento. 
Intermodalidade. Forças Armadas. Militar. Rodoviário. Ferroviário. Aéreo. Aeroporto. Aquaviário. 
Hidroviário. Portos. Terminal. Depósito. 
 
ABSTRACT 
The present scientific article is inserted in National Defense Concentration Area, Military Sciences 
Subarea Military Ground Doctrine Research Line, by means of the study of the Logistics, in their 
functions of Supply and Transport. This Article want to analyze the actual situation of transport 
infrastructure in their modals road, railway, waterway and aerial; and, the supply infrastructure in their 
modals. With the completed analysis, this Article will realize the study of possibilities and limitations of 
those infrastructures, based in actual necessities of Brazilian Military Organizations of Logistics 
(Brigades, Battalions and Companies of Logistics, Supplyment and Transportation). With those datas,  
<< buscar-se-á o pretendido por meio de entrevistas e coleta de dados sobre as necessidades, 
capacidades e oportunidades de melhoria da infraestrutura logística nacional, para fins de concluir se 
haverá necessidade de ampliação destas capacidades para a logística militar, especialmente, as 
instalações prediais e fixas do patrimônio imobiliário e o patrimônio mobiliário permanente das 
diversas Organizações Militares dos Comandos do Exército, da Aeronáutica, e da Marinha. >> 
 
Keywords: Brasil. National. Axis. Logistics. Transport. Supply. Intermodal. Armed Forces. Military. 
Road. Railway. Aereal. Airport. Waterway. Port. Terminal. Deposit. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o alvorecer das civilizações, conforme os grupos humanos 

domesticavam a cultura de animais e plantas, sedentarizavam-se e, então, 

praticavam trocas de produtos entre as outras sociedades primitivas mais próximas, 

inicialmente (CÁCERES, 1996). 

Mesmo cientes de que as atividades logísticas ocorreram desde o início da 

história humana, por meio do controle, armazenamento, distribuição e transporte de 

materiais (BERTONCELLO, 2018, p. 5), devido a total ausência de sistemas de 

armazenamento e transporte desenvolvidos, a movimentação de cargas era limitada 

ao que os humanos eram capazes de realizar conforme suas forças motrizes 

(BALLOU, 2006, p. 25). 

Do final da pré-história até nossos dias, diversas inovações culturais 

ocorreram; inclusive, nos campos político e logístico. Os Estados modernos 

atualizaram as práticas dos grandes impérios da Idade Antiga, especialmente em 

três atributos, segundo Rudolf Kjellén (1917), conforme citado por MATTOS (2011, 

p. 33): espaço, liberdade de movimentos e coesão interna. No caso do Brasil, devido 

nossas proporções continentais, precisamos ter especial zelo sobre estes atributos 

para a manutenção de nossa soberania. 

Conforme a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a 

realização de investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento nacional é, 

historicamente, um “gargalo” no Brasil. O governo federal, ciente que são limitadas 

as capacidades de investimentos do Estado, incita os órgãos governamentais 

deverão saber tratar deste problema com resiliência. 

Visando discutir o desenvolvimento brasileiro nos aspectos econômico, de 

infraestrutura, social e ambiental para o período de 2020 a 2031, o antigo MPDG 

(Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), atual ME (Ministério da 

Economia) elaborou a ENDES, Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social, proporcionando a participação ativa de toda a sociedade brasileira. Neste 

contexto, o governo federal deverá articular o desenvolvimento nacional, com base 

no consenso geral sobre qual nação o Brasil deverá ser, conforme o anseio dos 

cidadãos. 

Visando a ampla participação da sociedade e discussão do desenvolvimento 

brasileiro para o período de 2020 a 2031, nos aspectos econômico, de infraestrutura, 

institucional, social e ambiental, o MPDG elaborou a Estratégia Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico e Social, permitindo a divulgação dos assuntos 

abordados. Neste contexto, o governo federal deverá articular o desenvolvimento 

nacional, com base no consenso geral acerca de qual nação o Brasil deverá ser, 

conforme o anseio dos seus cidadãos. 

Conforme a Diretriz Principal da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, o eixo Infraestrutura nacional é a base direta para o 

desenvolvimento da economia, e, indiretamente, do desenvolvimento regional e da 

circulação de riquezas, ao permitir a ampliação das bases produtivas brasileiras e, 

por consequência, a competitividade de mercado. Em uma análise a nível político e 

estratégico, a infraestrutura permite a integração nacional e internacional, 

proporcionalmente conforme suas possibilidades. 

Para garantir infraestrutura adequada às demandas do desenvolvimento 
nacional, são necessários avanços significativos em todos os setores. No 
tocante ao setor de logística, há gargalos e necessidades de investimentos 
nos diferentes modais de transporte. Uma atenção especial terá que ser 
dada aos modais mais eficientes, o que levará ao aumento de suas 
participações na malha de transportes de cargas e permitirá redução 
significativa do custo Brasil, refletindo de forma positiva na competitividade 
global do país e na integração nacional e internacional. Os investimentos 
em modais de transporte que sejam também mais sustentáveis, por sua 
vez, contribuem para o alcance de uma economia mais descarbonizada, 
com benefícios ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. 
(BRASIL, ENDES, 2018, p. 26). 

O Brasil tem realizado considerável esforço para concretizar seus objetivos a 

fim de promover o desenvolvimento sustentável nacional. Para tanto, no eixo 

Infraestrutura, índice-chave Índice de Desempenho Logístico, o governo federal  

elaborou os objetivos de construir infraestruturas resistentes e flexíveis, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. Uma das metas para 

se atingir o objetivo proposto de desenvolver infraestrutura de qualidade e confiável, 

será o de criar infraestruturas regionais para apoiar o desenvolvimento e o bem-estar 

humano. 

 

1.1. PROBLEMA 

Sendo um país de dimensões continentais (MATTOS, 2011, p. 35), o Brasil 

reflete em sua infraestrutura logística o próprio padrão de concentração do 

dinamismo econômico. 

O Brasil é um país de grande extensão territorial e com grandes 
desigualdades regionais, onde a infraestrutura nacional reflete em parte o 
padrão de concentração do dinamismo econômico. Todavia, mesmo em 
regiões mais dinâmicas, se reconhece que a infraestrutura nacional ainda 
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está aquém da demanda da sociedade, seja para superar os gargalos do 
setor produtivo nacional, seja para melhorar as condições de vida da 
população. Dessa forma, há o reconhecimento de que ainda há um déficit a 
ser superado, o que requer um planejamento que vislumbre e viabilize 
investimentos no curto e longo prazos. (...) Para os próximos doze anos, a 
infraestrutura econômica e social a ser implantada tem de ser capaz de 
promover a integração territorial, promover o desenvolvimento regional, 
possibilitar o fluxo de mercadorias de forma mais eficiente, fixar as 
populações em suas localidades, reduzir desigualdades de acesso, 
propiciando melhor condição de bem-estar aos cidadãos e maior eficiência 
ao setor produtivo. (BRASIL, ENDES, 2018, p. 124-125). 

Para efeito da Política de Segurança Nacional de Defesa, foram adotados 

dois importantes conceitos: Defesa Nacional e Segurança. Este refere-se a condição 

que permite ao Brasil preservar sua integridade territorial e, por consequência, sua 

soberania, promovendo seus interesses nacionais e garantindo o exercício dos 

direitos e deveres constitucionais de seus cidadãos, livre de ameaças e pressões. Já 

aquele diz respeito ao conjunto de medidas e ações do Estado brasileiro para a 

defesa dos interesses nacionais, do território e da sua soberania contra ameaças 

potenciais ou manifestas preponderantemente externas, com ênfase no campo 

militar. 

A população brasileira olvidou-se das ameaças devido o longo período que 

nosso território permaneceu isento de conflitos diretos. Porém, todos os cidadãos 

necessitam recordar-se que o Brasil pode, sim, ser alvo de contendas ao procurar 

atingir seus interesses legítimos. Então, a Política Nacional de Defesa deve 

conscientizar nossa sociedade acerca da relevância da defesa nacional. 

Conforme podemos apreender do livro A Arte da Guerra, “Na guerra, não é 

doutrina crer que o inimigo não venha, mas, sim, estar pronto para o receber; não se 

convencer de que não nos atacará, mas sim, tornar-se invencível a si próprio” (TZU, 

2006, p. 78). 

As Forças Armadas Brasileiras poderão ficar cem anos sem combater; 

contudo, não deverão ficar sequer um dia sem estarem prontas para o seu emprego, 

seja em situações de guerra ou de não-guerra. Sob esta ótica, podemos entender 

que nossas estruturas logísticas somente estarão aptas ao emprego em casos de 

conflito, se já estiverem consolidadas desde os tempos de paz. 

Particularmente, de minha experiência profissional vivida no 9º Batalhão de 

Engenharia de Combate, com sede em Aquidauana-MS, testemunhei a grande 

importância da manutenção da rede mínima de estradas de nível nacional. Em 2015 

(PARA FACILITAR, 2015), auxiliei no planejamento logístico para apoio de 

Suprimento e Transporte de Subsistência para a Operação Ouro Verde ainda no 
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posto de Primeiro Tenente, no cargo de Encarregado do Setor de Aprovisionamento. 

Em 2017 (BATALHÃO, 2017), já no posto de Capitão, e nos cargos de Encarregado 

do Setor de Finanças e de Adjunto da 4ª Seção (Seção de Logística), auxiliei no 

planejamento logístico para apoio de obtenção de combustíveis, gêneros 

alimentícios e de crédito para suprimento de fundos, em favor da Operação Rio 

Preto. Esta, também em favor da manutenção da rede mínima de estradas de nível 

nacional. 

Diante das Operações desenvolvidas pelo 9º BE Cmb, e frente ao problema 

da má conservação da infraestrutura da malha rodoviária nacional e seu impacto nas 

atividades de transporte rodoviário brasileiro, restou questionar as possibilidades de 

como melhorar o desempenho das operações militares de transporte logístico 

rodoviário de cargas, de nível nacional. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

Mapear as rodovias empregadas nos eixos logísticos de transporte e de 

suprimento, de nível nacional, com base na análise das missões logísticas 

desenvolvidas pelo Estabelecimento Central de Transportes, do Comando do 

Exército, verificando as eventuais situações críticas relacionadas às operações. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar as situações reais e teóricas sobre os problemas e sucessos das 

operações logísticas de transporte rodoviário; 

- Verificar, dentro dos eixos logísticos nacionais de transporte e suprimento, 

as perspectivas de melhorias das condições da infraestrutura de transporte 

rodoviário; e 

- Eventualmente, propor melhorias para os eixos logísticos nacionais de 

transporte e suprimento. 

 

1.3. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Recentemente, tornou-se de interesse governamental a análise diagnóstica 

da atual infraestrutura de transportes, seja para o escoamento das principais cargas 
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nacionais da agropecuária, mineração e indústrias, quanto para os temas 

estratégicos brasileiros, como a defesa e integração nacionais, nos quais o Poder 

Executivo também atua como promotor de infraestrutura (CORREDORES, 2018). 

Neste contexto, o Comando do Exército tem sido empregado em Operações 

que visem a manutenção da rede mínima da infraestrutura rodoviária para fins de 

escoamento da produção nacional. 

Assim sendo, o estudo das possibilidades e limitações dos eixos logísticos de 

suprimento no Brasil, por meio da análise da infraestrutura de transporte e de 

suprimento em seus diversos modais, não se limita ao emprego em Operações 

Militares, mas, também e principalmente, em favor do desenvolvimento nacional. 

O trabalho pretende, ainda, apresentar um panorama atual das capacidades 

rodoviárias em favor das Operações Logísticas de Transporte Militar, em âmbito 

nacional. 

 

 

2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, a estruturação desta pesquisa contemplou leitura analítica e o fichamento 

das fontes, realização de questionários e entrevistas com especialistas, e discussão 

de resultados. 

A coleta básica de material para o trabalho de pesquisa foi desenvolvido por 

meio de consultas à biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército, 

livros, noticiários, revistas, periódicos de revistas e jornais e, em especial, os artigos 

e revistas militares. 

Quanto a forma de abordar o problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, para que fosse possível encontrar uma solução 

para o problema de pesquisa, a partir das experiências vividas pelos especialistas 

entrevistados e da conceituação doutrinária existente. 

No tocante ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo 

em vista a escassez de material escrito acerca do tema, o levantamento inicial do 

problema com minha pequena vivência profissional sobre o assunto, e entrevistas 

com militares especialistas com experiência acerca do problema em voga. 

 

2.1. COLETA DE DADOS 
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Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: 

entrevista exploratória, com apoio de questionário. 

 

2.2.1. Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa / Cargo que desempenha 

FLAVIO SARAIVA QUINTELLA – Maj Int 
Chefe da Divisão de Abastecimento e Chefe da 2ª 

Seção (Inteligência), do Comando da Base de 
Apoio Logístico do Exército 

PAULO ROBERTO LAUREANO DO 
NESCIMENTO FILHO – 2º Ten Int 

Adjunto do Centro de Operações de Transporte, do 
Estabelecimento Central de Transporte 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

2.2.2. Questionários 

1. Questionário aplicado à Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log 

Ex). 

1.a. Quais os eixos de transporte logístico realizados pela Ba Ap Log Ex, e 

quais documentos embasam estes eixos? 

São realizados 04 (quatro) eixos regulares duas vezes por ano. São eles: Eixo 

Amazônico, Eixo Norte, Eixo Nordeste e Eixo Sul. Também são realizados eixos 

eventuais, por demanda. 

1.b. Quais as rodovias utilizadas pelas Vtr da Ba Ap Log Ex para o transporte 

logístico de nível nacional? 

Normalmente, as rodovias de maior capacidade, com vias duplas. A rodovia 

mais utilizada é a BR-116. 

1.c. Qual o estado de conservação das rodovias empregadas como eixos de 

transporte logístico nacional, na visão da Ba Ap Log Ex? Existe, na visão da Base, 

oportunidade de melhoria para a infraestrutura de transporte rodoviário empregada, 

tais como necessidades de duplicação de pistas, construção de novas faixas de 

rodagem nas pistas das rodovias empregadas, manutenção das rodovias que não 

estão nas condições ideais de trafegabilidade, ou outras sugestões? 
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As rodovias do Centro-Sul do país, geralmente, são bem conservadas. 

Algumas rodovias das regiões Norte e Nordeste possuem condições razoáveis de 

trafegabilidade. Na visão da Ba Ap Log Ex, poderia haver maior interoperabilidade 

entre as Forças Armadas, para cooperação entre seus sistemas logísticos. Ainda, 

seria economicamente mais compensador a utilização de outros modais de 

transporte, como a navegação de cabotagem, meios fluviais e ferroviários. 

1.d. Quais terminais de carga utilizados pela Ba Ap Log Ex para eventual 

armazenamento dos itens de suprimento transportados? 

Não são utilizados terminais de cargas externos à Força Terrestre, apenas os 

terminais de carga dos Batalhões e Depósitos de Suprimento do Exército. 

1.e. Qual o estado de conservação dos terminais de carga eventualmente 

empregados em apoio aos eixos de transporte logístico nacional, na visão da Ba Ap 

Log Ex? Existe, na visão da Base, oportunidade de melhoria da infraestrutura de 

suprimento empregada (tais como a necessidade de ampliação de depósitos, 

construção de novos depósitos, manutenção das OM ou dos depósitos que não 

estão nas condições ideais de armazenagem de suprimentos, ou outras sugestões)? 

Não é o caso. 

1.f. Existem relatórios de término de missão já arquivados na Ba Ap Log Ex, 

elaborados após o encerramento das operações de transporte logístico? Quais as 

avaliações sobre as condições da infraestrutura rodoviária empregadas nos eixos de 

transporte logístico? Caso não existam tais relatórios, existem comentários dos 

Chefes e integrantes das operações de transporte logístico sobre as condições da 

infraestrutura de transporte e de suprimento, separados pelos respectivos eixos 

logísticos de transporte e de suprimento? 

Sim, existem relatórios. Após cada operação de suprimento e transporte, são 

gerados relatórios pelos Chefes de comboios logísticos, os quais são arquivados no 

Centro de Coordenação de Operações Logísticas da Base de Apoio Logístico do 

Exército. Esses relatórios são utilizados na melhoria do processo de transporte. A 

infraestrutura rodoviária empregada é boa, uma vez que é o modal mais utilizado no 

país, atualmente. 

1.g. Os meios de transporte e de suprimento do ECT são suficientes para o 

cumprimento das operações de transporte logístico de nível nacional? O QCP do 

ECT é suficiente para o cumprimento das operações de transporte logístico de nível 

nacional? Para o cumprimento das operações de transporte logístico, há 
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necessidade de terminais de suprimento e transporte intermodais? Caso positivo, 

onde eles se localizam? Na visão da Ba Ap Log Ex e dos militares que integram os 

efetivos das operações de transporte logístico de nível nacional, seria vantajoso o 

emprego de outros modais de transporte além do rodoviário? Caso positivo, para 

quais eixos? Por qual finalidade? 

Os meios de transporte do ECT não são suficientes. Existe necessidade de 

complementação dos meios. O QCP do ECT também não é suficiente, pois existe a 

necessidade de complementação de pessoal. O processo de transformação do ECT 

visa, dentre outros aspectos, dotar o ECT de efetivo compatível para sua missão na 

Logística Militar Terrestre. Atualmente, não ocorre a necessidade de terminais 

intermodais; será necessário caso seja realizado o transporte multimodal. 

2. Questionário aplicado Estabelecimento Central de Transporte (ECT). 

2.a. Quais os eixos de transporte logístico realizados pelo ECT, e quais 

documentos embasam estes eixos? 

O PGT/COLOG, Plano Geral de Transportes do Comando Logístico embasa 

os seguintes eixos de transporte logístico: Amazônico, Norte, Nordeste e Sul. 

2.b. Quais as rodovias utilizadas pelas Vtr do ECT para o transporte logístico 

de nível nacional? 

Rodovia Presidente Dutra, BR-374, SP-300, Rodovia Marechal Rondon, BR-

262, BR-163, BR-070, BR-174, BR-364, BR-116, BR-290, BR-040, BR-153, BR-010, 

BR-101, BR-304. 

2.c. Qual o estado de conservação das rodovias empregadas como eixos de 

transporte logístico nacional, na visão do ECT? Existe, na visão do Estabelecimento, 

oportunidade de melhoria para a infraestrutura de transporte rodoviário empregada, 

tais como necessidades de duplicação de pistas, construção de novas faixas de 

rodagem nas pistas das rodovias empregadas, manutenção das rodovias que não 

estão nas condições ideais de trafegabilidade, ou outras sugestões? 

O Eixo Sul apresenta boa trafegabilidade e bom estado de conservação das 

rodovias, assim como o Eixo Nordeste. O Eixo Norte apresenta boas condições 

somente até Brasília-DF e, em seguida, as estradas são ruins, em péssimo estado 

de conservação. O Eixo Amazônico possui condições boas de trafegabilidade 

somente até Lins-SP e, em seguida, as estradas ficam em um estado de 

conservação ruim. 
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2.d. Quais terminais de carga utilizados pelo ECT para eventual 

armazenamento dos itens de suprimento transportados? 

Os terminais de carga utilizados pelo ECT são os depósitos dos respectivos 

Órgãos Provedores da Base de Apoio Logístico do Exército, por meio de 

contêineres: BCMS, DCMun, BMSA e 1º D Sup. Também, são empregados os 

depósitos dos Órgãos Provedores de destino. 

2.e. Qual o estado de conservação dos terminais de carga eventualmente 

empregados em apoio aos eixos de transporte logístico nacional, na visão do ECT? 

Existe, na visão do Estabelecimento, oportunidade de melhoria da infraestrutura de 

suprimento empregada (tais como a necessidade de ampliação de depósitos, 

construção de novos depósitos, manutenção das OM ou dos depósitos que não 

estão nas condições ideais de armazenagem de suprimentos, ou outras sugestões)? 

Em geral, é bom o estado de conservação dos depósitos dos Órgãos 

Provedores. 

2.f. Existem relatórios de término de missão já arquivados no ECT, 

elaborados após o encerramento das operações de transporte logístico? Quais as 

avaliações sobre as condições da infraestrutura rodoviária empregadas nos eixos de 

transporte logístico? Caso não existam tais relatórios, existem comentários dos 

Chefes e integrantes das operações de transporte logístico sobre as condições da 

infraestrutura de transporte e de suprimento, separados pelos respectivos eixos 

logísticos de transporte e de suprimento? 

Sim, existem os relatórios de término de operação. Elaborado pelo Chefe do 

Comboio, onde constam todas as informações de execução da operação de 

transporte logístico: quantidade de combustível utilizado, condições das instalações 

das Organizações Militares apoiadoras, incidentes eventualmente ocorridos, 

acidentes eventualmente ocorridos, Requisições de Transporte utilizadas tanto no 

transporte do material (carga transportada) do trecho de ida e do material do trecho 

de volta (logística reversa e aproveitamento de transporte), diárias pagas aos 

militares envolvidos na operação (também constam no SCDP, Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens), e, condições de conservação da infraestrutura 

das vias empregadas na operação. 

2.g. Os meios de transporte e de suprimento do ECT são suficientes para o 

cumprimento das operações de transporte logístico de nível nacional? O QCP do 

ECT é suficiente para o cumprimento das operações de transporte logístico de nível 
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nacional? Para o cumprimento das operações de transporte logístico, há 

necessidade de terminais de suprimento e transporte intermodais? Caso positivo, 

onde eles se localizam? Na visão do ECT e dos militares que integram os efetivos 

das operações de transporte logístico de nível nacional, seria vantajoso o emprego 

de outros modais de transporte além do rodoviário? Caso positivo, para quais eixos? 

Por qual finalidade? 

Os meios do ECT não são suficientes para as operações de transporte 

logístico, sendo necessária a suplementação com os meios da 2ª Companhia de 

Transporte (2ª Cia Trnp), de São Paulo-SP, e do 18º Batalhão de Transporte (18º B 

Trnp), de Campo Grande-MS. O efetivo de militares não é o ideal para as atuais 

necessidades do ECT, estando aquém do necessário. O Eixo Amazônico já emprega 

a intermodalidade nas operações de transporte ao empregar o modal rodoviário e o 

modal hidroviário (fluvial). Na visão do ECT, há a necessidade de apoio do modal 

aéreo do Comando da Aeronáutica para o Eixo Norte. Não há a necessidade de 

emprego de terminais de transporte (intermodal) ou de suprimento (armazéns, 

depósitos) civis. 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Conforme a Constituição Federal (Art. 21, “caput” e inciso XII, alínea e), 

compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 

passageiros. A Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Viação (SNV) e nos esclarece que este é constituído pela infraestrutura 

física e operacional dos vários modais de transportes. Dentre estes modais, está 

compreendido o subsistema rodoviário. 

Tramitava na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei, PL 10.683/2018, que 

pretende impor à União a construção apenas de rodovias federais duplicadas no 

Brasil e, obrigar o Poder Executivo a executar a duplicação de todas as rodovias 

federais já existentes, em um prazo máximo e improrrogável de até dez anos, a 

partir da data da aprovação deste projeto. Aparentemente, o Projeto de Lei tinha por 

objetivo melhorar a atual infraestrutura de transporte rodoviário no Brasil, com a 

ampliação da capacidade da mobilidade de veículos. 

Dentro do cenário dos transportes brasileiros, além dos atores políticos, 

temos a Confederação Nacional dos Transportes, cuja missão é “apoiar o 
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desenvolvimento e representar o setor de transporte e logística” (CONHEÇA, 2019), 

por meio de sua atuação em favor do fortalecimento do setor de forma estratégica e 

sustentável, já elaborou e divulgou mais de 280 estudos, análises temáticas e 

estudos que subsidiem as políticas públicas, planos e ações governamentais em 

favor da eficiência do transporte para possibilitar a competitividade do Brasil no 

cenário internacional (ibid.). 

Dentre estes estudos, a CNT concluiu o seguinte: 

A malha pavimentada brasileira continua em condições insatisfatórias, ainda 
que tenha apresentado uma pequena melhora entre 2017 e 2018. É o que 
revela a 22ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada pela 
Confederação Nacional do Transporte, nesta quarta-feira (17/10/2018). De 
acordo com o levantamento, 57% dos trechos avaliados apresentaram 
estado geral com classificação regular, ruim ou péssima. Em 2017, o 
percentual com algum problema foi de 61,8%. No total, a CNT pesquisou 
107.161km, o que corresponde a toda a malha federal pavimentada e aos 
principais trechos estaduais, também pavimentados. 

(...) 

Outro número que aparece em destaque no estudo é o aumento de pontos 
críticos, que passaram de 363 para 454 casos. Esses pontos podem ser 
classificados como situações graves que ocorrem na via e podem trazer 
riscos à segurança dos usuários, além de custos adicionais de operação 
(...). 

A pesquisa aponta, ainda, que as condições do pavimento das rodovias 
representam acréscimo médio do custo operacional do transporte da ordem 
de 26,7%. As deficiências impactam a manutenção dos veículos, com maior 
desgaste de pneus e frios e aumento do consumo de combustível. 
(PESQUISA, 2018). 

A seguir, temos o gráfico elaborado pela CNT, referente ao estudo da 

situação da infraestrutura rodoviária pesquisada durante o ano de 2018 (Figura 1): 

 

FIGURA 1 – Pesquisa CNT de Rodovias 2018. 
Fonte: PESQUISA, 2018. 



12 

 

Não contraditoriamente, a CNT relacionou a percepção da má infraestrutura 

rodoviária à diminuição dos investimentos no setor de transporte rodoviário, mais 

especificamente à malha rodoviária do Brasil (Gráfico 1): 

 
GRÁFICO 1 – Evolução do investimento federal em infraestrutura de transporte [investimento/PIB 
(%)]. 
Fonte: PESQUISA, 2018. 

 

Com esta breve análise, percebemos que as dificuldades enfrentadas pela 

Base de Apoio Logístico do Exército e pelo Estabelecimento Central de Transportes, 

no tocante à realização das operações de transporte logístico, são sentidas também 

por todo o setor de transportes rodoviários do Brasil. 

Sendo parte de nossa sociedade, o Comando do Exército passa pelas 

mesmas dificuldades no tocante à má qualidade de alguns trechos rodoviários, e o 

problema comum das possibilidades e limitações dos eixos logísticos de suprimento 

passa pela necessidade de manutenção e melhoria da infraestrutura de transportes 
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e de suprimento, especialmente no modal rodoviário de transporte. Tal fato prejudica 

tanto operações militares quanto o próprio desenvolvimento e integração nacionais. 

Assim, podemos concluir que grande parte de nossa malha rodoviária, 

especialmente nas regiões Sul, Sudeste e em partes do Nordeste e do Centro-Oeste 

são condizentes com a atual necessidade de infraestrutura rodoviária, tanto para 

operações logísticas militares, quanto para o setor civil de transporte. Porém, 

diversas ações precisam ser adotadas para uma integração total da malha viária em 

pontos sensíveis das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

O desenvolvimento nacional e a integração das regiões depende do setor de 

transportes. E, no Brasil, o setor de transportes está intimamente relacionado e 

dependente do modal rodoviário, que é o mais desenvolvido até o presente 

momento. 

Também, podemos concluir que há urgente necessidade de valorizar os 

demais modais de transporte, especialmente para a região Norte, que possui uma 

rica rede fluvial para a integração regional e local, e que também impede, em parte, 

que a malha rodoviária atinja os pontos mais distantes das fronteiras da região Norte 

do Brasil. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento industrial brasileiro e a integração do território nacional 

tiveram íntima relação com o desenvolvimento do setor de transportes. Este, só 

conseguiu prosperar graças à implementação de uma adequada infraestrutura, que 

pudesse fazer jus às necessidades de desenvolvimento de um país de proporções 

continentais. 

Para ilustrar a importância do setor de transporte no desenvolvimento do 

Brasil, podemos citar, conforme PAZZINATO (1997, p. 89), a Primeira Revolução 

Industrial, cuja vantagem da Inglaterra para atingir este nível de desenvolvimento 

econômico e tecnológico, deveu-se inicialmente à sua grande rede de navegação 

fluvial e de portos naturais, que beneficiaram o escoamento da produção de várias 

regiões e os transportes de um modo geral. 

Durante a Segunda Revolução Industrial, que ocorreu principalmente na 

Europa continental e nos Estados Unidos da América, podemos observar novamente 

a importância da infraestrutura de transportes no desenvolvimento econômico, 

tecnológico e de integração dos países. 
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O setor de transportes progrediu muito graças à expansão e à melhoria das 
estradas de ferro e à construção mais aperfeiçoada de navios. Encurtaram-
se as distâncias e baratearam-se os fretes. Foram remodelados os sistemas 
de armazenamento e manejo das cargas nos portos e abertos vários canais 
para ampliar as rotas marítimas. (PAZZINATO, 1997, p. 173). 

No Brasil, devido nossa tardia industrialização, teve maior importância o 

modal rodoviário. 

(...) Iniciada em 1930 (...), a industrialização ganhou corpo e se firmou. (...) 
Em virtude disso, formou-se um mercado verdadeiramente nacional para a 
indústria, em razão da quebra de barreiras entre as distintas unidades da 
federação, que facilitou a livre circulação de mercadorias, levando à fusão 
dos mercados isolados e locais. Além do mais, a construção de portos, 
ferrovias e rodovias, nesse período, integrou fisicamente as regiões 
dispersas. (KOSHIBA, 1996, p. 322). 

A execução do Plano de Metas de Juscelino foi, nesse sentido, a grande 
responsável pela definitiva configuração do modelo de desenvolvimento 
industrial que o Brasil finalmente adotaria. Efetivamente, com esse 
ambicioso plano, a penetração do capital estrangeiro ocorreu de forma 
maciça, ocupando os ramos da indústria pesada: indústria automobilística e 
de caminhões, de material elétrico e eletrônico, de eletrodomésticos, de 
produtos químicos e farmacêuticos, de matéria plástica. (ibid., p. 324). 

Fruto da importância econômica do modal rodoviário no setor de transportes 

do Brasil, e devido seu maciço emprego na execução das operações de transportes 

logísticos, especialmente desenvolvidos pelo Estabelecimento Central de 

Transportes, cresce em importância a adequação e manutenção da rede rodoviária 

federal. 

Para tornar possível o desdobramento dos meios logísticos e a possibilidade 

de êxito nas operações de transporte logístico em caso de mobilização nacional, ou 

para o constante adestramento do Comando do Exército em tempos de paz, a 

manutenção dos eixos de transporte, é fundamental que a estrutura rodoviária 

nacional esteja condizente e em perfeitas condições de trafegabilidade para a 

manutenção dos eixos de transporte logístico. 

Sem o transporte, não há logística eficiente. Sem logística eficiente, não há 

desenvolvimento nacional nem a manutenção do poder de combate das Forças 

Armadas. 

Esta afirmação torna-se muito evidente ao destacarmos três importantes 

eventos ocorridos na história brasileira, ocorridos principalmente devido à falta de 

integração entre as várias regiões do Brasil, fruto de nosso ainda em 

desenvolvimento setor de transportes. 

O primeiro, referente ao Teatro de Operações Terrestres, diz respeito à 

invasão do território brasileiro por tropas paraguaias, conforme o objetivo de 

expansão territorial de Solano Lópes. 
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Antonio João Ribeiro (...), em 1860 foi nomeado comandante da Colônia 
Militar de Dourados. (...) No dia 29 de dezembro de 1864, defendendo 
nossa fronteira na companhia de mais 14 militares, foi morto pelas forças 
paraguaias. Mesmo liderando um punhado de destemidos, não se intimidou 
ante o assédio de um inimigo muito mais numeroso e melhor equipado, 
enfrentou duzentos soldados paraguaios até a morte e proferiu a célebre 
frase: “sei que morro, mas meu sangue e o dos meus companheiros servirá 
de protesto solene contra a invasão do solo de minha Pátria”. (FÁTIMA DO 
SUL, 2012). 

O segundo, relativo ao Teatro de Operações Navais, refere-se à incorporação 

e posse efetiva da Ilha da Trindade, território brasileiro ocupado indevidamente pelo 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 

A Ilha da Trindade foi descoberta em 1501, pelo navegador português João 
da Nova e batizada por Estevão da Gama um ano depois, com o nome que 
conserva até hoje, em homenagem à Santíssima Trindade, em função das 
três elevações mais conspícuas, que se avistam à distância. O ponto mais 
alto é o pico São Bonifácio, com cerca de 625 metros de altura.  

No século XVI, Trindade foi frequentemente confundida com a ilha de 
Ascensão, nome sob o qual figura em algumas cartas e escritos da época. A 
troca é compreensível, observando-se o interesse e o desenho do cordão 
de ilhas britânicas no Atlântico Sul. A ilha foi intermitentemente utilizada 
como ponto de apoio marítimo por traficantes de escravos e piratas 
ingleses. Nos séculos XVIII e XIX foi visitada por navegadores, exploradores 
e naturalistas. 

Com a proclamação da independência, em 1822, a ilha foi incorporada ao 
território brasileiro. Em 1895, os ingleses a ocuparam maus uma vez, com a 
justificativa de estabelecer uma estação de cabo submarino interligando 
Inglaterra e Argentina. A esta altura, a recente República brasileira, com o 
apoio português, realizou gestões diplomáticas junto à Inglaterra para 
reaver a posse da ilha, o que aconteceu em 1897. O episódio ficou 
registrado na ilha, com um “marco da soberania”, colocado na praia dos 
Andradas, com a inscrição: “O direito vence a força”. 

Em 1916, Trindade foi ocupada por brasileiros, na 1ª Guerra Mundial, com o 
objetivo de impedir a sua utilização por navios adversários. Em 1941, por 
ocasião da 2ª Guerra Mundial, foi novamente guarnecida, para impedir que 
os submarinos inimigos a utilizassem como base de apoio. 

Finalmente, em 1950, uma expedição científica foi enviada para planejar a 
ocupação permanente da Ilha. Em 1957, foi criado o Posto Oceanográfico 
da Ilha da Trindade – POIT e, desde então, a Marinha garante sua posse 
efetiva para o Brasil. (BRASIL, Comando da Marinha, 2019?). 

O terceiro, inerente ao Teatro de Operações Aeroespaciais, diz respeito à 

“invasão” do espaço aéreo brasileiro por uma aeronave inglesa, devido problemas 

no sistema de reabastecimento em vôo da aeronave, por ocasião da Guerra das 

Malvinas (Falklands), guerra esta que o Brasil manteve-se neutro e avesso ao 

combate em solo Sul-Americano. 

Brasília – O bombardeiro inglês Hawker Siddeley Vulcan B2, detectado 
ontem às 10h50min pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do 
Tráfego Aéreo (CINDACTA) trazia preso a uma asa, impedido de ser 
lançado, um míssil (...) Embora o CINDACTA ontem permanecesse fechado 
para a imprensa, oficiais do Gabinete do Ministro, depois de contatos com o 
órgão, informaram que o Vilcan inglês foi detectado pelo CINDACTA e 
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interceptado 12 minutos depois pelos dois F-5, da Base Aérea de Santa 
Cruz. Segundo o informante, um coronel-aviador, os supersônicos F-5E 
decolaram nove minutos depois da detectação, interceptando o avião até 
então não identificado, três minutos depois. Neste momento, segundo o 
relato, os pilotos do Vulcan pediram licença para pousar, pois estavam com 
problemas de combustível. 

Outra fonte militar informou que o Vulcan vinha de uma operação nas 
Malvinas e, após a liberação, pois não se tratava de aeronave hostil, voltará 
a sua base em Ascenção, a cerca de 5 mil km do Rio. (...) 

Sai desarmado. Em Brasília, por volta das 11h, o Adido Aeronáutico inglês, 
Coronel Jeremy Brown, foi chamado ao Ministério da Aeronáutica, onde lhe 
foi comunicado o episódio. Segundo uma fonte do Ministério, o adido já 
sabia do ocorrido e desculpou-se com as autoridades brasileiras, revelando 
não ter havido intenção de violar o espaço aéreo, pois o problema era 
essencialmente ligado à falta de combustível. (...) 

A nota. “O Ministério da Aeronáutica faz saber que, hoje (ontem), dia 3 de 
junho, às 10h30min (hora de Brasília), o Centro Integrado de Defesa Aérea 
e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA) detectou, no espaço aéreo 
brasileiro, no ponto de coordenadas 25°35’S 042°10’W (cerca de 185 
milhas, 340 quilômetros ao Sul do Rio de Janeiro), uma aeronave não 
identificada.  O Comando de Defesa Aérea (COMDA) determinou a imediata 
interceptação, que foi realizada com sucesso, por aeronaves F-5 E, 
sediadas na Base Aérea de Santa Cruz. Tratava-se de um avião Vulcan, da 
Royal Air Force, com problemas técnicos, tendo sido o mesmo escoltado até 
o pouso na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro” (FAB..., 1982). 
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