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RESUMO 
O presente trabalho trata sobre os 10 anos de criação da Base de Apoio Logístico 
do Exército desde a sua implantação até a sua atuação nos dias atuais. Tem como 
objetivos contribuir para a divulgação do trabalho da Base de Apoio Logístico do 
Exército e analisar se a mesma vem cumprindo a finalidade de sua criação. Foi 
realizada pesquisa bibliográfica em diversas fontes, utilizando portarias, manuais, 
revistas e sites do Exército Brasileiro e também material disponibilizado pela própria 
Base de Apoio Logístico do Exército. O assunto foi abordado tratando inicialmente 
da evolução do Sistema Logístico do Exército Brasileiro, de sua transformação e 
adequação da logística militar terrestre às exigências do mundo moderno. Foram 
apresentadas a organização, as estruturas, bem como as principais missões da Ba 
Ap Log Ex.  Foi verificada a insuficiência de material tratando sobre as atividades 
que vem sendo desenvolvidas pela Base de Apoio Logístico do Exército, entretando, 
com a realização deste estudo foi possível verificar a relevância dos trabalhos 
executados por essa Grande Unidade Logística e como sua atuação confere 
operacionalidade para o Exército Brasileiro.  
 
Palavras-chave: Logística Militar, Exército Brasileiro, Apoio Logístico, Implantação, 
Sistema Logístico. 
 
ABSTRACT 
The present work deals with the 10 years of the creation of the Army Logistic Support 
Base from its implementation to its present day performance.  
Its objectives are to contribute to the dissemination of the work of the Army Logistic 
Support Base and to analyze if it has been fulfilling the purpose of its creation. 
Bibliographic research was conducted in various sources, using ordinances, 
manuals, magazines and websites of the Brazilian Army and also material provided 
by the Army's own Logistic Support Base. The subject was approached initially 
dealing with the evolution of the Brazilian Army Logistics System, its transformation 
and adaptation of the military ground logistics to the requirements of the modern 
world. The organization, structures and main missions of Ba Ap Log Ex were 
presented. It was verified the insufficiency of material dealing with the activities that 
are being developed by the Army Logistic Support Base, however, with the 
accomplishment of this study it was possible to verify the relevance of the work 
performed by this Great Logistics Unit and how its performance confers operability for 
the Brazilian Army. 
 
 

Keywords: Military Logistics, Brazilian Army, Logistic Support, Implementation, 

Logistic System. 
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1. INTRODUÇÃO 

    Segundo FILHO (2006), a Logística teve suas origens na antiguidade, com  

a necessidade de recrutar homens para formar os exércitos, armando-os, 

alimentando-os, transportando-os, e prestando-lhes os  cuidados  de  saúde,  

propiciando  que os  recursos  certos,  na  quantidade  certa e  com  as  qualidades  

requeridas,  estivessem no local certo e na hora adequada. No Brasil, a Política de 

Defesa Nacional (PDN) prevê a existência de Forças Armadas modernas,  ágeis,   

aprestadas para pronto emprego e com características  de  flexibilidade,  mobilidade,  

permanência,  resistência  e  versatilidade. 

No início deste século, a Logística Militar Terrestre sofreu transformações 

expressivas, identificadas por mudanças na estrutura organizacional em diferentes 

níveis, pela adoção de concepções doutrinárias de emprego e pela preparação 

adequada do homem, tudo isso para se ajustar às exigências do mundo moderno, 

caracterizado pelo dinamismo, rapidez e flexibilidade.  

Uma alteração doutrinária de forte impacto na atual concepção da logística 

militar diz respeito às atividades de emprego do Exército. Estas, que antes eram 

regidas por serviços técnicos, como os de Material Bélico e Intendência, passaram a 

ser organizadas por funções logísticas, tais como: Recursos Humanos, Saúde, 

Manutenção, Suprimento e Transporte. A operacionalização da logística por 

atividades funcionais em detrimento dos serviços técnicos representa apenas um 

dos aspectos da logística militar moderna. Seu novo papel, mais amplo, é o da 

integração e coordenação (BRAZ, 2004).   

Nesse sentido, a Política de Logística de Defesa (PLD – BRASIL,2006) 

estabelece uma logística  eficaz,  com  capacidade  de  rápida e  correta  

determinação  de  necessidades, obtenção  e  distribuição  dos  produtos  de defesa  

disponíveis  e  passíveis  de  serem mobilizados.  Além disso, a própria PLD 

reconhece que “o exercício das funções e atividades da  logística  militar  exigem  da 

administração,  em  todos  os  níveis,  uma visão de gerenciamento adequada à 

realidade  dos  tempos  modernos,  onde  a  máxima de integrar para potencializar 

passa a  ser  vista  como  uma  condição  para  se maximizar resultados” 

(BOTTINO,2009). 

Visando dotar o Sistema Logístico do Exército – SISLOG - de um órgão 

central capaz de, em melhores condições, cumprir a missão de orientar e coordenar 



o apoio logístico ao preparo e emprego da Força Terrestre, prevendo e provendo, no 

campo das funções logísticas de suprimento, manutenção e transporte, os recursos 

necessários ao Exército e às necessidades de mobilização dessas funções, além da 

coordenação das atividades de fiscalização de produtos controlados pelo Exército e 

de remonta e veterinária, o antigo Departamento Logístico foi transformado em 

Comando Logístico.  

O Comando Logístico – COLOG – foi criado pelo Decreto Nº 6.710, de 23 de 

dezembro de 2008, por transformação do D Log em COLOG. O COLOG passou a 

ter a seguinte organização: Diretoria de Abastecimento, antiga Diretoria de 

Suprimento; Diretoria de Material, antiga Diretoria de Manutenção; Diretoria de 

Material de Aviação do Exército; Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados; 

Gabinete de Planejamento e Gestão e Base de Apoio Logístico do Exército. 

 

 A Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex) é a grande Unidade de 

apoio logístico do Comando Logístico incumbido de prever e prover, no campo do 

apoio logístico, serviços e itens de suprimento necessários ao Exército Brasileiro. Foi 

criada pelo Decreto nº 6.710, de 23 de dezembro de 2008. Enquadra diversas 

unidades de apoio logístico, como o Estabelecimento Central de Transporte (ECT), o 

Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (BMSA), o Batalhão Central 

de Manutenção e Suprimento (BCMS), o Depósito Central de Munições (DCMun),  o 

1º Depósito de Suprimento (1° DSup) e o Hospital de Campanha (H Cmp). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comando_Log%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estabelecimento_Central_de_Transportes


 

1.1 PROBLEMA  

A Base de Apoio Logístico do Exército foi criada com a principal função de ser 

a ligação entre o nível estratégico e o nível operacional de planejamento  logístico do 

Exército Brasileiro e tem como missão contribuir para aumentar a eficiência do 

Sistema Logístico. Para tal, enquadra OM(s) de apoio logístico e atua em proveito do 

Exército Brasileiro como um todo, inclusive em missões de paz, participando de 

aquisições, armazenamento, distribuição, transporte, manutenção e contratação de 

serviços. Compete-lhe, também, coordenar o desembaraço alfandegário de 

importação e exportação de material de interesse do Exército Brasileiro.   

Apesar de possuir missões tão relevantes, é uma Organização Militar 

relativamente nova, com apenas dez anos de criação. Desta maneira, existe pouco 

material disponível para consulta sobre as atuações da Base de Apoio Logístico do 

Exército e até mesmo sobre sua história. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

. O Objetivo deste artigo é contribuir com a divulgação do trabalho da Base de 

Apoio Logístico do Exército e analisar se o objetivo para que foi criada está sendo 

alcançado. Para isso, será apresentado um histórico sobre os dez anos de criação 

da Base de Apoio Logístico do Exército e uma parte de sua trajetória, passando por 

suas principais atividades desenvolvidas até os dias atuais. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Objetivos Intermediários foram levantados como passos para atingir o objetivo 

final, os quais são:  

• Descrever o processo de modernização da Logística Militar Terrestre e analisar as 

mudanças organizacionais;  

• Realizar um histórico da Base de Apoio Logístico do Exército, iniciando com sua 

criação e passando pelas principais atividades desenvolvidas;  

. 

 

 



 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

É extremamente relevante a avaliação crítica da história do Sistema Logístico 

do Exército Brasileiro, particularmente como esforço que pode contribuir para coleta 

de valiosos ensinamentos vivenciados ao longo dos tempos. Os órgãos do Sistema 

Logístico do Exército Brasileiro efetivamente estão em processo de evolução e hoje 

formam um organismo forte e unido, capaz de superar as grandes dificuldades da 

paz e da guerra e cumprir suas missões com a certeza do sucesso. 

 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa é bibliográfica e documental. Bibliográfica porque recorre ao 

material acessível na literatura, sejam livros, teses ou revistas, para compor o 

cenário atual da organização da logística militar terrestre e às publicações técnicas 

específicas e diretrizes de caráter militar e dirigidas ao funcionamento e organização 

das atividades logísticas do Exército. Foram coletados os dados na pesquisa 

documental referentes aos assuntos logísticos da doutrina militar e das estruturas 

logísticas nos acervos do Exército Brasileiro. Foram realizadas análises em 

documentos tais como: manuais, regulamentos, portarias, diretrizes e noticiários 

expedidos pela Força.  

A presente pesquisa limitar-se-á a tratar apenas dos aspectos históricos 

relacionados à criação e a trajetória da Base de Apoio Logístico do Exército, e de 

sua participação dentro do Sistema Logístico do Exército. 

 

 

2.1. REVISÃO DE LITERATURA 

  No Manual de Campanha Apoio Logístico aos Grandes Comandos 

Operacionais da F Ter, C 29-2 (BRASIL, 1998) está prevista a maneira como o apoio 

logístico é organizado pela Força. Assim, no âmbito da Força Terrestre, toda 

operação será apoiada por uma Base de Apoio Logístico (Ba Ap Log) localizada na 

Zona do Interior  (ZI)  e,  normalmente,  à  grande  distância  da  frente  de  combate.  

Sua principal função é fazer o link logístico entre o País e as tropas da Força 

Terrestre que estarão realizando as operações militares, no Teatro de Operações  



(TO).  Ela faz a ligação entre o nível estratégico e o nível operacional de  

planejamento  logístico. Tal estrutura, prevista nos  manuais  doutrinários, até o ano 

de 2009 ainda não havia sido efetivamente ativada.  

A Base de Apoio Logístico do Exército, dentro do processo de transformação 

do Exército, teve sua implantação planejada por meio da Portaria n° 054-EME, de 18 

de junho de 2008, que determinou a criação de um grupo de trabalho, composto no 

Palácio Duque de Caxias, para tratar, dentre outras atividades, do fluxo logístico do 

Exército e da possibililidade de ativação da Base de Apoio Logístico do Exército.  

Serviram como ensinamentos para o estudo doutrinário as atividade 

desenvolvidas pela 1ª Região Militar, situada na cidade do Rio de Janeiro, que por 

tempos apoiou as missões de paz em que os brasileiros participaram com tropas  

em Angola (1989 – 1997), em Moçambique (1992  -  1994),  no  Timor  Leste  (2000  

– 2006)  e,  mais recentemente,  no Haiti.  

Durante o estudo foi levantado que essa organização deveria coordenar 

instalações  para  armazenagem,  centros  de distribuição  (CD) e meios de 

transporte para  os  deslocamentos  de  suprimentos necessários às tropas 

empregadas no TO e que a Base de Apoio Logístico deveria estar sob coordenação 

das autoridades militares de mais alto nível, que participam da tomada de decisões 

nos níveis político e estratégico de condução das operações militares. 

Posteriormente, em virtude dos estudos dessa implantação, o Estado Maior 

do Exército, por meio da Portaria n° 151, de 23 de março de 2009, resolveu criar, a 

contar de 1° de março de 2009, a Base de Apoio Logístico do Exército, com sede no 

Rio de Janeiro – RJ, sendo subordinada ao Comando Logístico. Já em 20 de março 

de 2009, por meio da Portaria n° 150, de 23 de março de 2009, o EME ativou essa 

Grande Unidade Logística. 

 A Base de Apoio Logístico do Exército foi criada com a missão de prover, nos 

grupos funcionais suprimento, transporte, manutenção e saúde, os meios 

necessários aos Grandes Comandos logísticos e administrativos da Força Terrestre 

em todo território nacional, devendo, ainda, quando necessário, prestar o apoio 

logístico às Operações multinacionais, além de realizar o desembaraço alfandegário 

dos Produtos de Defesa. 

 



 

 

 Nesse contexto, a Base de Apoio Logístico do Exército iniciou suas atividades 

nas instalações existentes do 21° Batalhão Logístico, que foi extinto em junho de 

2010, diferentemente do planejado inicialmente, que utilizaria a estrutura do antigo 

24° Batalhão de Infantaria Blindado, também extinto. 

 Após a ativação, uma das primeiras preocupações do Comandante à época 

foi a instalação do Quartel General (QG) e da Companhia de Comando. Em seguida, 

no ano de 2010, a Base de Apoio Logístico do Exército coordenou o apoio às vítimas 

das enchentes ocorridas nos estados de Alagoas e Pernambuco, o apoio no socorro 

às vítimas da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e o apoio à Operação 

Arcanjo, ocupação da Brigada de Infantaria Paraquedista no Complexo do Alemão e 

da Penha, assim como o apoio logístico à MINUSTAH. 

 Em 2011, coordenou a prestação de apoio logístico aos V Jogos Mundias 

Militares. No ano seguinte, coordenou o apoio à conferência da ONU sobre 

desenvolvimento sustentável, que recebeu o nome de Rio + 20. 

Em 2013, coordenou as atividades de apoio logístico à Jornada Mundial da 

Juventude e da Copa das Confederações. 

 A partir de 2014, com o advento da programação referente às reuniões de 

coordenações logísticas, a Base de Apoio Logístico coordenou a execução das 

atividades logísticas de âmbito regional, nacional e internacional, tendo como 

destaque o remanejamento do material classe V (munição) no Comando Militar do 



Leste e o cumprimento do plano geral de transporte executado pelo Estabelecimento 

Central de Transporte. O planejamento da missão de transporte é caracterizado pela 

flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade, sendo 

estabelecido um comboio conforme as demandas apresentadas. Além disso, houve 

a implantação da Base Alfandegária da Divisão de Importação e Exportação de 

Materiais (DIEM), em coordenação com a Receita Federal, trazendo grande melhoria 

ás atividades de desembaraço alfandegário.  

Em 2014 ainda, ocorreu o apoio logístico para as atividades relacionadas a 

Copa do Mundo de 2014. Como consequência de uma intensificação do emprego de 

tropas, o 1° Depósito de Suprimento aumentou o seu apoio. Uma quantidade muito 

grande de novos armamentos e munição – nacionais e importados – foram 

distribuídas. Importante atuação ocorreu durante o apoio à Força de Pacificação do 

Complexo da Maré. Participou também da coordenação do emprego do Hospital de 

Campanha no exercício de emergência nuclear em Angra dos Reis, no estado de 

Tocantins, e na manobra Escolar da AMAN em Resende – RJ. 

 A partir de 2016, houve a criação do Centro de Coordenação de Operações 

Logísticas (CCOL), composto pelas Divisões de Operações, de Abastecimento, de 

Transporte, de Saúde e de Material. Este fato estreitou os canais técnicos com as 

diretorias do COLOG. Foi cridada também a Assessoria de Controle Interno e de 

inteligência. Tais estruturas facilitaram a coordenação das atividades logísticas em 

apoio às realizações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. 

 



 

 Em 2017, a Base de Apoio Logístico do Exército coordenou todas as 

atividades necessárias de execução e desmobilização da AMAZONLOG, exercício 

internacional de logística que ocorreu na cidade de Tabatinga – AM. O 

AMAZONLOG foi uma grande oportunidade de adestramento e um grande desafio, 

tendo em vista que dez carretas transportando 14 contêineres deixaram a Base de 

Apoio Logístico do Exército, no Rio de Janeiro, com destino a Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul. Na capital mato-grossense, todo o material foi transferido para 

embarcações do Exército que seguiram viagem até o destino final, a cidade de 

Tabatinga, na fronteira do Amazonas com a Colômbia e o Peru. Poucos dias depois, 

outros 28 caminhões partiram da base fluminense com destino a Porto Velho (RO), 

onde descarregaram 25 contêineres que também seguiram viagem até Tabatinga a 

bordo de embarcações militares.  

 A dificuldade de transportar toneladas de equipamentos até a cidade 

amazonense de pouco mais de 63 mil habitantes, a cerca de 1,1 mil quilômetros da 

capital do estado, foi apenas um dos desafios enfrentados pela Base de Apoio 

Logístico do Exército para organizar o AMAZONLOG 2017, inédito exercício de 

logística, com ênfase humanitária que, de 6 a 13 de novembro  de 2017, reuniu 

representantes de órgãos públicos de ao menos 24 países em plena floresta 

amazônica. 

  No período de 16 a 22 de outubro de 2017, a Base de Apoio Logístico do 

Exército (Ba Ap Log Ex) e suas OMDS, realizaram a operação de reversão do 

material de emprego militar usado no Haiti. Este material foi repatriado por ocasião 

do término da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 

(MINUSTAH), após 13 anos de operação naquele País. 

Tratou-se de uma operação bastante complexa, uma vez que existiam 

materiais pertencentes a diversas classes de suprimento, dentre as quais 

destacavam - se veículos blindados, armamentos, munição, explosivos, além de um 

grande número de viaturas. 

Para a operação de recebimento do material foram mobilizados mais de 100 

militares que se revezaram diuturnamente em missões de conferência, controle, 

descontaminação, segurança e escolta do material. 



No total foram repatriados 202 contêineres e 235 viaturas, além de outros 

materiais pertencentes ao BRABAT/1, ao BRAENGCOY e ao Grupamento Operativo 

do Corpo de Fuzileiros Navais. 

Para as ações de descontaminação do material contou-se, ainda, com o apoio 

do 1° Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. 

 Em 2018, planejou e integrou o 1° contigente da Operação ACOLHIDA, 

operação de ajuda humanitária aos refugiados Venezuelanos em Boa Vista e 

Pacaraima, estado de Roraima.  

A Operação ACOLHIDA tem por objetivos recepcionar, identificar, triar, 

imunizar, abrigar e interiorizar imigrantes em situação de vulnerabilidade 

(desassistidos), decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. A 

Operação é conjunta, interagências e de natureza humanitária.  

A Operação conta com três grandes vertentes: Reforço no controle da 

fronteira; Abrigamento dos imigrantes desassistidos; e interiorização. A Base de 

Apoio Logístico do Exército desempenhou grande papel durante o transcorrer de 

toda Operação. Foi responsável pela realização dos processos licitatórios que 

tornaram possível o desdobramento das estruturas de abrigamento, bem como dos 

contratos de serviços essenciais como de coleta de resíduos sólidos, locação de 

geradores, locação de banheiros químicos, desinsetização, lavanderia, dentre 

outros. Atuou fortemente, por meio do Estabelecimento Central de Transporte, nas 

atividades de transporte de suprimentos diversos, percorrendo grandes distâncias. O 

Hospital de Campanha, Organização Militar diretamente subordinada da Ba Ap Log 

Ex, desempenhou importante trabalho no apoio de saúde, com a instalação de Posto 

de Atendimento Avançado (PAA), no qual ocorriam atendimentos de clínica médica, 

pediatria e  ginecologia/obstetrícia.  

  Ademais, prestou apoio logístico, por intermédio de suas OMDS, à 

Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro. Pode – se citar como exemplo o 

trabalho do Batalhão Central de Manutenção e Suprimento (BCMS) que realizou a 

manutenção de veículos blindados pertencentes à PMRJ, como parte do apoio do 

Exército Brasileiro na reestruturação e reaparelhamento desse Órgão de Segurança 

Pública, ainda dentro do escopo da Intervenção Federal no Estado do Rio de 

Janeiro. A manutenção foi coordenada pelo comando da Base de Apoio Logístico do 

Exército e permitirá o aumento do poder de combate da Polícia Civil e da Polícia 



Militar no âmbito das atividades policiais no estado, além de reforçar a integração 

entre as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública. 

 Atualmente, o Cmdo da Ba Ap Log Ex está empenhado, por meio do CCOL, 

nos trabalhos de transformação de suas OMDS, a fim de atender a Estratégia 8.1 

(Implantação da nova estrutura logística do Exército) do Objetivo Estratégico do 

Exército  8, do Plano Estratégico do Exército 2020-2023. Estão sendo executadas 

ações necessárias para adequação e implementação de uma nova base doutrinária 

para suas OMDS, com exceção do Hospital de Campanha, que está aguardando o 

fim da experimentação doutrinária do 9º B Sau/ 9º Gpt Log. Ao término do processo 

de transformação, a Base de Apoio Logístico do Exército passará a ter a seguinte 

estrutura: Comando, Companhia de Comando, Batalhão Central de Manutenção e 

Suprimento (BCMS), Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (BMSA), 

Batalhão Central de Suprimento (BCSup), Batalhão Central de Munição (BCMun), 

Batalhão Central de Transporte (BCT) e Hospital de Campanha (em estudo). 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Portaria n° 054 EME, de 18 de junho de 2008 aprovou a Diretriz para 

implantação da Base de Apoio Logístico do Exército. Conforme sua Diretriz de 

implantação, a Base de Apoio Logístico do Exército foi criada com as finalidades de 

aumentar a eficiência do Sistema Logístico (SISLOG), dotando-o de um G Cmdo 

logístico, subordinado ao Comando Logístico (COLOG), para atuar em proveito da 

Instituição como um todo, por meio do aproveitamento de meios em pessoal e 

material provenientes da evolução da estrutura do Cmdo Ap R / 1ª RM, e do 

enquadramento de OM logísticas, anteriormente, diretamente subordinadas ao 

Cmdo 1ª RM, e também, desonerar o Cmdo 1ª RM de encargos logísticos, afetos ao 

Exército como um todo, que extrapolavam a sua capacidade de coordenação. 

 Ainda conforme sua Diretriz de implantação, foi definido que, como braço 

operacional do COLOG, a Ba Ap Log Ex executará o apoio ao Exército como um 

todo, inclusive às Missões de Paz, devendo, dentre outras missões, realizar  

aquisições e contratar serviços, ligar-se à Comissão do Exército Brasileiro em 

Washington (CEBW), coordenar os trabalhos de desembaraço alfandegário e 

recebimento de material do exterior, e ser Unidade Gestora (UG). 

 



 

 

 Traçando um paralelo entre o objetivo de criação da Base de Apoio Logístico 

do Exército e as tarefas que ela desempenhou e desempenha ao longo de seus dez 

anos de ativação, pode-se afirmar que esta Grande Unidade Logístiva vem 

cumprindo o papel a que foi destinada. Hoje a Base de Apoio Logístico do Exército 

atua como o braço operacional do COLOG, fazendo a ligação entre o nível 

estratégico e o operacional da logística militar terrestre, atuando nas operações de 

âmbito nacional e internacional em que o Exército Brasileiro é empregado. 

 A adoção de estruturas para a realização das tarefas de apoio logístico no 

âmbito do Exército Brasileiro foi uma consequência da sua própria evolução, que 

obteve a atual estatura, presença nacional e credibilidade, fruto dos desafios 

enfrentados, seja nos momentos de paz ou nos de conflitos armados. 

Uma série de fatores importantes como a situação econômica e política do 

país, o fornecimento para as Forças Armadas de novos equipamentos e 

armamentos, mudanças táticas e na doutrina das forças em operações 

impulsionaram a mudança e a evolução dos órgãos de logística do Exército. Esta 

situação provocou, ao longo do tempo, mudanças organizacionais e estruturais, 

necessárias à gestão da Força Terrestre como um todo, particularmente da logística.                         

Nesse sentido, o que se identifica, após a criação da Base de Apoio Logístico 

do Exército, é a presença de um órgão que, desempenha a logística militar em todos 

os níveis, através de planejamentos, coordenações, e orientações, o que se traduz 

em um ganho de operacionalidade para o Exército Brasileiro. 
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