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RESUMO  
O Comando Militar do Oeste foi designado para conduzir o projeto-piloto da implantação dos 
Grupamentos Logísticos em território nacional, criando o 9º Grupamento Logístico. Nesse contexto 
foi criado o 18º Batalhão de Transporte, uma das Organizações Militares diretamente subordinadas 
daquele Grande Comando. O presente estudo tem como objetivo geral demonstrar as atuais 
oportunidades de melhoria relacionadas ao processo de planejamento dos deslocamentos 
motorizados pelo Centro de Operações de Transporte do 18º Batalhão de Transporte, a fim de 
servirem como ensinamentos colhidos da implantação da referida Organização Militar, bem como 
conteúdo informacional para a implantação dos próximos Grupamentos Logísticos e seus Batalhões 
de Transporte diretamente subordinados. Para alcançar tal objetivo, realizou-se consulta bibliográfica 
a portarias, manuais e trabalhos científicos, prosseguindo com a aplicação de questionários aos 
militares que atualmente integram o Centro de Operações de Transporte. Por fim, chegou-se aos 
principais fatores que atualmente dificultam o processo de planejamento dos deslocamentos 
motorizados. 

Palavras-chave: 18° Batalhão de Transporte. Função Logística Transporte. Planejamento de 

transporte. 

ABSTRACT 
The Western Military Command was designated to conduct the pilot project for the implantation of 
Logistics Groups in national territory, creating the 9th Logistic Group. In this context, the 18th Transport 
Battalion was created, one of the Military Organizations directly subordinate to that Great Command. 
The present study has the general objective of demonstrating the current opportunities for 
improvement related to the planning process of motorized displacements by the Transport Operations 
Center of the 18th Transport Battalion, in order to serve as lessons learned from the implementation of 
the referred Military Organization, as well as content informational for the implementation of the next 
Logistic Groups and their directly subordinated Transport Battalions. In order to achieve this objective, 
bibliographic consultation of ordinances, manuals and scientific works was carried out, proceeding 
with the application of questionnaires to the military that currently integrate the Transport Operations 
Center. Finally, we arrived at the main factors that currently hinder the process of planning motorized 
displacements. 

Keywords: 18th Transport Battalion. Transport Logistics Function. Transport planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Grupamentos Logísticos (Gpt Log) são Grandes Comandos que estão 

sendo implementados pelo Exército Brasileiro e que têm como missões: planejar, 

coordenar, controlar e fazer executar as funções logísticas da Força Terrestre. 

3.1.1 Função Logística é definida como a reunião, sob uma única designação, 
de um conjunto de atividades logísticas afins, correlatas ou de mesma 
natureza. Divide-se em: suprimento, manutenção, transporte, engenharia, 
recursos humanos, saúde e salvamento (BRASIL, 2018, p. 3-1). 
 

O Comando Militar do Oeste (CMO) foi designado conduzir o projeto-piloto de 

implantação dos Gpt Log. Nesse contexto, o Comandante do Exército por meio da 

Portaria nº 873 criou e ativou em 11 de outubro de 2012 o Núcleo do 9º Gpt Log na 

guarnição de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, e em 23 de maio de 

2014 por meio da Portaria nº 487 criou e ativou o 9º Gpt Log. 

FIGURA 1 - Estrutura Organizacional do 9º Gpt Log 
Fonte: 9º Gpt Log 

 

Em 29 de dezembro de 2015 houve a transformação das Organizações 

Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) do 9º Gpt Log. A Portaria nº 1.885 do 
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Comandante do Exército transformou o 18º Batalhão Logístico (18º B Log) em 18º 

Batalhão de Transporte (18º B Trnp). 

O 18º B Trnp foi criado com a missão de prestar apoio logístico na 

função logística transporte em proveito das Organizações Militares e Grandes 

Comandos apoiados pelo 9º Gpt Log, transportando pessoal, carga geral, 

combustíveis e lubrificantes, além de suprimentos e equipamentos especializados 

(RIBEIRO, 2019). 

Foi estruturado em: Comando, Estado-Maior (EM), Centro de Operações de 

Transporte (C Op Trnp), Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap), Companhia de 

Transporte Geral (Cia Trnp Ge) e Companhia de Transporte Especializado (Cia Trnp 

Esp). 

 
FIGURA 2 - Estrutura Organizacional do 18º Batalhão de Transporte 
Fonte: 9º Gpt Log 
 

De acordo com Ribeiro (2019), o 18° Trnp tem as seguintes capacidades: ativar 

até três módulos de transporte para compor Destacamentos Logísticos, transportar 

354 toneladas de gêneros secos, transportar 130 toneladas de gêneros frigorificados 

e transportar 61000 litros de combustível. 
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O planejamento, execução e controle de todos os deslocamentos motorizados 

externos à guarnição de Campo Grande, em cumprimento de missões de apoio 

logístico recebidas pela Seção de Transporte (Seç Trnp) do 9º Gpt Log, ficaram a 

cargo do C Op Trnp do 18° B Trnp, sendo em sua maioria relacionados ao transporte 

de gêneros alimentícios secos e frigorificados (Suprimento Classe I). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Durante a experiência deste autor como Chefe do C Op Trnp no período de 

maio de 2016 a fevereiro de 2017, dentro do contexto da experimentação doutrinária 

do 9º Gpt Log, foram observadas algumas dificuldades no processo de planejamento 

dos deslocamentos motorizados como, por exemplo, o curto intervalo de tempo entre 

o dia de recebimento de todas as informações necessárias relativas às cargas a serem 

transportadas e o curto prazo para envio das documentações relativas às missões de  

transporte para a Seção de Transporte (Seç Trnp) do 9º Gpt Log. A lentidão na 

atualização da disponibilidade das viaturas a cargo das Companhias de Transporte 

(Cia Trnp) do 18° B Trnp também era outra dificuldade. 

Na ocasião do recebimento da função de Chefe do C Op Trnp, por meio de 

diálogo com militares que antecederam no exercício da referida função bem como de 

auxiliares, observou-se que as dificuldades citadas assim como outras diversas 

existiam previamente. Todavia, algumas delas foram sanadas com o passar dos anos. 

Levando em consideração o contexto da experimentação doutrinária do 9º Gpt 

Log e a melhoria contínua dos processos das seções de suas OM subordinadas   

decorrente dos ensinamentos colhidos por elas desde suas criações, o trabalho se 

baseou nessas premissas, chegando ao seguinte problema de pesquisa: 

Atualmente, quais os principais fatores que dificultam o processo de 

planejamento dos deslocamentos motorizados pelo Centro de Operações de 

Transporte do 18º Batalhão de Transporte? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo pretende demonstrar as atuais oportunidades de melhoria 

relacionadas ao processo de planejamento dos deslocamentos motorizados pelo C 

Op Trnp do 18° B Trnp, a fim de servirem como ensinamentos colhidos da implantação 
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da referida Organização Militar, bem como conteúdo informacional para a implantação 

dos próximos Gpt Log e seus B Trnp diretamente subordinados. 

Para buscar o objetivo geral de estudo supracitado, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a)  identificar a função logística transporte; 

b)  identificar as etapas de planejamento de transporte; 

c) identificar um método para planejamento do emprego dos meios de 

transporte; e 

d)  compreender os atuais aspectos do planejamento das missões pelo C Op 

Trnp do 18° B Trnp. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

O transporte é fundamental para o ciclo logístico na Força Terrestre devido ao 

fato de que a capacidade desta função logística é fator limitante para o alcance 

operativo e a liberdade de ação dos elementos apoiados.  

Levando em consideração a ocorrência de diversos problemas que possam 

surgir devido ao emprego ineficiente da logística, particularmente no que tange à 

função logística transporte, é importante o estudo acerca do planejamento de missões 

conduzido pelas Organizações Militares da Força Terrestre que tenham o transporte 

como atividade-fim, de forma que o poder de combate dos elementos apoiados por 

estas OM possa ser gerado, mantido e ampliado. 

A vivência profissional do autor deste trabalho na função de Chefe do C Op 

Trnp do 18º B Trnp no período de maio de 2016 a fevereiro de 2017 e as dificuldades 

enfrentadas por ocasião do planejamento dos deslocamentos motorizados também 

foram fatores que contribuíram para a escolha do tema. 

Cabe a observação de que existe uma lacuna na literatura acerca do 

planejamento elaborado pelos integrantes do Centro de Operações de Transporte, 

sendo também um fator motivador para a escolha do tema. 

Nesse contexto, o conhecimento adquirido pelo estudo do planejamento dos 

deslocamentos motorizados pelo C Op Trnp do 18º B Trnp torna-se relevante no 

cenário de evolução da Doutrina Logística Militar, contribuindo para as Ciências 

Militares. 
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2 METODOLOGIA 

 

O estudo teve início com a revisão teórica do assunto, através de consulta 

bibliográfica a manuais e trabalhos científicos, prosseguindo com a aplicação de 

questionários aos militares que atualmente integram o C Op Trnp do 18º B Trnp, sendo 

essencialmente exploratória quanto ao objetivo geral. 

Ainda, quanto à forma de abordagem do problema esta pesquisa é qualitativa, 

trazendo a compreensão das atuais dificuldades enfrentadas por ocasião do 

planejamento das missões de transporte motorizadas pelo centro em estudo. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Realizamos o delineamento da pesquisa a fim de viabilizar a solução do 

problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão da literatura no período de 

janeiro de 2015 a abril de 2020. Essa delimitação baseou-se na busca pelo 

aprofundamento no tema mais atualizado, haja vista que ocorreram mudanças na 

última década na literatura do Exército Brasileiro sobre conceitos relativos ao 

transporte.  

O limite anterior foi determinado pela necessidade de verificação da Nota de 

Coordenação Doutrinária (NCD) Nr 001/2015 do Departamento de Ensino e Cultura 

do Exército, de 12 de janeiro de 2015, visto que foi a única publicação encontrada na 

qual há nitidamente uma descrição de método para emprego dos meios de transporte. 

Foram utilizadas as palavras-chave 18º Batalhão de Transporte, Função 

Logística Transporte e planejamento de transporte, juntamente com seus correlatos 

em inglês e espanhol, em sítios eletrônicos de procura na internet e biblioteca de 

monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), sendo selecionados 

apenas artigos científicos em português. O sistema de busca foi complementado pela 

coleta em manuais do Exército Brasileiro referentes ao tema. 

Quanto ao enfoque, a revisão de literatura limitou-se a analisar a função 

logística transporte, as etapas e métodos de planejamento de transporte, a fim de 

delinear a pesquisa sobre as atuais dificuldades do planejamento de transporte pelo 

C Op Trnp. 

a. Critério de inclusão: 
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- Estudos publicados a partir de 2015 em português, espanhol ou inglês, 

relacionados à função logística transporte no Exército Brasileiro; 

b. Critérios de exclusão: 

- Estudos publicados antes de 2015 em português, espanhol ou inglês, 

relacionados à função logística transporte no Exército Brasileiro; 

- Estudos publicados que abordam o emprego da logística de transporte em 

geral, sem detalhamento da função logística transporte no Exército Brasileiro. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento do assunto, o delineamento da pesquisa 

contemplou a coleta de dados por meio de questionário (Apêndice A) com a finalidade 

de ampliar o conhecimento teórico, compreender as atuais particularidades do C Op 

Trnp e identificar experiências relevantes dos seus integrantes. Devido ao reduzido 

tamanho da amostra necessária, não foi dada ênfase a qualquer tratamento 

estatístico. Os seguintes especialistas responderam os questionários: 

Posto/Graduação e Nome Justificativa 

Maj HERBERT GOMES FAÊDA  Atual Chefe do C Op Trnp do 18° B Trnp 

2° Ten RANDSON DE SOUZA PINHEIRO Atual Adjunto do C Op Trnp do 18° B Trnp 

S Ten RICARDO DE PAULA GUIMARÃES Atual Auxiliar do C Op Trnp do 18° B Trnp 

S Ten EDNALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR Atual Auxiliar do C Op Trnp do 18° B Trnp 

1° Sgt ALIOMAR ROBSON RAMIRES Atual Auxiliar do C Op Trnp do 18° B Trnp 

QUADRO 1 – Quadro de especialistas participantes do questionário 
Fonte: O autor 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor compreensão do estudo, os resultados foram organizados na 

seguinte sequência: Função Logística Transporte, etapas do planejamento do 

transporte, método para planejamento de transporte e atuais aspectos do 

planejamento das missões pelo C Op Trnp. 

 

3.1 FUNÇÃO LOGÍSTICA TRANSPORTE 

 

A definição mais atualizada de Função Logística Transporte no Exército 

Brasileiro está presente no Manual de Campanha EB70-MC-10.238 - Logística Militar 

Terrestre como se segue: 

3.4.1 Esta função logística refere-se ao conjunto de atividades que são 
executadas, visando ao deslocamento de recursos humanos, materiais e 
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animais por diversos meios, no momento oportuno e para locais 
predeterminados, a fim de atender às necessidades da F Ter. 
3.4.2 Essa função envolve os conceitos de movimento, que consiste na ação 
de deslocar recursos (pessoal, material, estoques e outros) de uma região 
para outra, e de transporte, que engloba os meios especializados para 
movimentar esses recursos, incluindo os equipamentos para manipulação de 
material (BRASIL, 2018, p. 3-14). 

Para facilitar o gerenciamento do transporte, esta Função Logística é dividida 

em três atividades interdependentes: o planejamento, a execução das missões 

planejadas e o controle de movimento (BRASIL, 2018). 

Como o escopo desta pesquisa limitou-se ao planejamento dos deslocamentos 

motorizados pelo C Op Trnp do 18° B Trnp, apenas os aspectos relacionados à 

primeira atividade mencionada da referida função logística foram aprofundados no 

estudo. 

 

3.2 ETAPAS DO PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE 

 

A literatura mais atual sobre a definição de planejamento de transporte e das 

suas etapas no Exército Brasileiro foi encontrada no Manual de Campanha EB70-MC-

10.238 - Logística Militar Terrestre como se segue: 

3.4.15.1 Planejamento – é a atividade mais importante do transporte, pois 

define “o quê” será transportado, “para onde”, “quando” e “como”. Deve ser 
realizado de forma contínua em todos os níveis, a fim de permitir uma pronta 
resposta e a correta atribuição de tarefas pelos modais disponíveis, conforme 
as necessidades e prioridades estabelecidas pelo comando. Abrange as 
seguintes etapas: 

a) determinação das necessidades – etapa inicial do planejamento. Constitui 
a consolidação de demandas apresentadas pelos usuários para atendimento 
das ações e operações previstas. 

b) determinação das capacidades – visa a identificar os meios e as unidades 
de transporte existentes e disponíveis para a execução das tarefas previstas. 

c) seleção dos modais e meios – considera as capacidades, as prioridades, 
as distâncias de apoio, os prazos, as especificidades das cargas e as 
possibilidades de contratação ou mobilização de meios civis. 

d) roteirização – consiste na otimização do uso das rotas de transporte, 
considerando as condições de tráfego, a segurança do fluxo, a necessidade 
de pontos de apoio ou transbordo intermediários, assim como outros fatores 
levantados no planejamento. 

e) elaboração de planos e ordens – visa a transmitir as ordens aos 
subordinados e/ou outros elementos interessados, bem como coordenar e 
controlar a execução das ações planejadas (BRASIL, 2018, p. 3-17). 

A definição dos limites inicial e final do planejamento de transporte, a começar 

pela determinação das necessidades e a terminar pela elaboração de planos e ordens, 
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facilitaram a identificação do escopo desta pesquisa bem como dos pontos que 

deveriam ser mais investigados. 

 

3.3 MÉTODO PARA PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE 

 

A Nota de Coordenação Doutrinária (NCD) Nr 001/2015 do DECEx contém a 

exemplificação mais atual sobre método para planejamento do transporte no Exército 

Brasileiro: 

5.8.3.3.5.2 Método para planejamento do emprego dos meios de transporte 
1) Conhecimento do problema, incluindo as restrições ao movimento, as 
medidas de controle e as medidas de segurança estabelecidas pelo escalão 
superior. 
2) Coleta de dados, a qual compreende as seguintes tarefas: 
    a) quantidade e tipo de carga a ser transportada; 
    b) capacidade de carga das viaturas; 
    c) disponibilidade de viaturas; 
    d) distância de transporte; 
    e) velocidade média do movimento; 
    f) tempo médio de carga e descarga; 
    g) tempo disponível para realizar o movimento; e 
    h) capacidade das rodovias. 
3) Cálculo das necessidades. 
4) Cálculo das disponibilidades. 
5) Comparação das necessidades e disponibilidades. 
6) Estabelecimento de alternativas. 
7) Teste de exeqüibilidade: linhas de ação. 
8) Apresentação de uma proposta. (BRASIL, 2015, p. 59) 
 

É possível deduzir que o método apresentado serve como uma ferramenta de 

apoio para a busca por deficiências em qualquer processo de planejamento de 

transporte tendo em vista que suas fases estão inseridas nas etapas da atividade 

logística de transporte. 

 

3.4 ATUAIS ASPECTOS DO PLANEJAMENTO DAS MISSÕES PELO CENTRO DE 

OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 

 

Partindo dos pressupostos teóricos de que o C Op Trnp está diretamente 

vinculado à atividade de planejamento da função logística transporte e de que esta 

atividade tem como limite inicial a determinação das necessidades e como limite final 

a elaboração de planos e ordens, elaborou-se o Quadro 2 consolidando as fases do 

planejamento pelo C Op Trnp e, em seguida, com base nestas informações e no 

método de planejamento previsto na Nota de Coordenação Doutrinária (NCD) Nr 

001/2015, questionou-se os integrantes daquela seção sobre suas dificuldades. 
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Ordem Fases do planejamento pelo C Op Trnp 

1º 

- Recebimento da determinação do cumprimento da missão de transporte por meio da 
Ordem de Transporte oriunda do 9º Gpt Log. Este documento contém o peso, o 
volume, o tipo de material, a origem e o destino, o tempo disponível destinado ao 
transporte e o nome do militar que receberá e descarregará a carga no destino. 

2º 
- Definição das viaturas empregadas, itinerários, quadro-horário das atividades, 
Organizações Militares de apoio e efetivo necessário, além do cálculo de combustível. 

3º 
- Solicitação para a 1ª Seção escalar os chefes de viaturas e chefe do comboio e para 
as Cia Log Trnp escalarem os motoristas.  

4º - Consolidação das informações recebidas pela 1ª Seção e Cia Log Trnp. 

5º 
- Elaboração dos pedidos de apoio para abastecimento, alimentação e pernoite às 
Organizações Militares existentes no itinerário previsto e envio para elas com a maior 
brevidade possível. 

6º 

- Elaboração e envio à 2ª Seção do 18º B Trnp e ao 9º Gpt Log em até 48 horas antes 
do início do deslocamento os seguintes documentos: Quadro de Deslocamento, 
Manifesto de Embarque de Pessoal e Material, Quadro de Distribuição de Viatura e 
Quadro de Informações. 

7º 
Emissão das diretrizes do deslocamento para o chefe do comboio, informando o 
horário e local de carregamento e descarregamento, quadro-horário do deslocamento, 
aspectos de segurança, detalhes do itinerário e pontos de apoio. 

QUADRO 2 – Fases do planejamento pelo C Op Trnp 
Fonte: O autor 
 

Após consolidação das respostas dos questionários foi constatado que os 

integrantes do C Op Trnp atualmente não sentem dificuldades em relação ao 

recebimento das informações relativas às diretrizes gerais, restrições ao movimento, 

medidas de controle e de segurança estabelecidas pelo escalão superior. A 

proximidade do 9º Gpt Log em relação às suas OMDS facilita a rapidez na 

transmissão das informações mencionadas. 

Os militares foram questionados se sempre conseguiam obter todas as 

informações relativas à fase de coleta de dados com facilidade e em tempo oportuno, 

sendo elas: a quantidade e o tipo de carga a ser transportada, a capacidade de carga 

das viaturas, a disponibilidade de viaturas, a distância de transporte, a velocidade 

média do movimento, o tempo médio de carga e descarga, o tempo disponível para 

realizar o movimento e a capacidade das rodovias. Responderam que não sentiam 

dificuldades na obtenção em tempo oportuno dos dados relacionados às missões 

rotineiras. Todavia, em missões inopinadas geralmente o tempo entre o recebimento 

dos dados em sua totalidade e o limite máximo para saída do comboio é escasso, 

encurtando o tempo disponível para o planejamento. 

Foi constatado que os integrantes do C Op Trnp não têm dificuldade em 

identificar as capacidades de transporte do 18° B Trnp, como por exemplo as 

habilitações e experiências dos motoristas, as especificidades das viaturas e a 

quantidade de meios auxiliares (cintas, cordas, colchões, etc). 
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Ainda nas respostas em relação à identificação das capacidades de 

transporte, coube o esclarecimento de que os motoristas do Batalhão, em sua maioria 

Cabos Especialistas Temporários, possuem experiência e cursos que atendem às 

demandas do escalão superior. Então é possível inferir que houve uma melhora em 

relação à situação de habilitação de motoristas que o Batalhão possuía até o ano de 

2018: 

Outra evidência do processo do recurso humano, no que tange a 
habilitação para conduzir as Viaturas de Transporte Especializado, não 
estava em condições de cumprir essa tarefa, por não possuírem as categorias 
“C”, “D” e “E” exigidas. Diante disso, foi visto que a necessidade de buscar 
soluções rápidas para mitigar tal óbice era de suma importância para trazer 
operacionalidade ao 18º B Trnp (LEITE, 2018, p.17). 
 

Ao serem questionados sobre existência de alguma dificuldade no momento 

em que comparam as demandas oriundas do 9° Gpt Log com as capacidades de 

transporte (viaturas, pessoal e outros meios) do 18° B Trnp, os militares levantaram 

dois pontos: o primeiro diz respeito à carência de quantidade satisfatória de viaturas 

especializadas sobre rodas dos tipos cegonha, carreta graneleiro e carreta frigorífica 

com capacidade de carga de 30 toneladas e o segundo diz respeito à diminuição do 

efetivo do Batalhão desde a sua recente transformação ao final do ano de 2015. 

Em relação ao primeiro ponto, a quantidade insuficiente de viaturas 

especializadas com maior capacidade de carga é uma dificuldade existente desde a 

transformação de 18° B Log para 18° B Trnp, influenciando negativamente no 

planejamento, haja vista que por diversas vezes cargas de maior tonelagem que 

poderiam ser transportadas em apenas uma viatura são divididas em duas viaturas, 

aumentando a necessidade de motoristas e chefes de viatura empregados, bem 

como o consumo de combustível. 

Sobre o segundo ponto, desde a transformação de Batalhão Logístico para 

Batalhão de Transporte esta Organização Militar é impactada pela contínua 

diminuição do efetivo de pessoal, agravada pela ausência de vários militares da OM 

na maioria das semanas do ano em virtude de deslocamentos externos. É possível 

constatar que a soma desses fatores acarreta no crescente desafio de 

racionalização de pessoal e necessidade de alocação mínima para as seções que 

não sejam prioridades para o Comando da Unidade. Nesse sentido: 

Das lições aprendidas, ficou evidenciada a necessidade de superar 
algumas dificuldades apresentadas pelo processo de transformação. A 
primeira delas, referente ao pessoal, trouxe o problema de adaptação do 
efetivo já existente no 18º B Log às necessidades de uma estrutura maior e 
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mais complexa do 18º B Trnp e 9º Gpt Log. Sendo assim, teve-se que 
enfrentar o óbice da falta de efetivo compatível (LEITE, 2018, p.17). 
 

Em seguida, os integrantes do C Op Trnp foram questionados se sentiam 

alguma dificuldade em estabelecer planejamentos alternativos e selecionar os meios 

de transporte considerando as capacidades, as prioridades, as distâncias de apoio, 

os prazos e as especificidades das cargas. Eles responderam que não sentiam 

dificuldade em relação aos aspectos mencionados. 

Na sequência, os militares foram questionados se havia impasses durante a 

fase de roteirização do itinerário, abrangendo a otimização do uso das rotas de 

transporte, considerando as condições de tráfego, a segurança do fluxo, a 

necessidade de pontos de apoio ou transbordo intermediários, assim como outros 

fatores levantados no planejamento. Responderam que os planejamentos em alguns 

poucos momentos eram alterados por conta de bloqueios de estradas por movimentos 

sociais e manutenções em estradas. Todavia, como anteriormente mencionaram que 

estabeleciam planejamentos alternativos, pode-se inferir que bloqueios de estrada 

seriam dificuldades fáceis de serem sanadas por meio do acompanhamento das 

condições rodoviárias pelo site do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) e da mídia das localidades do itinerário, alterando o planejamento 

inicial caso fosse necessário. 

No final do questionário, os integrantes do C Op Trnp informaram que não 

sentiam dificuldades durante os testes de exequibilidade das linhas de ação 

levantadas no planejamento e tampouco em relação a outros fatores que não foram 

abordados durante os questionamentos. 

Por fim, foi possível sintetizar as atuais oportunidades de melhoria relacionadas 

ao processo de planejamento dos deslocamentos motorizados pelo C Op Trnp do 18° 

B Trnp no quadro a seguir: 

Aspecto Oportunidades de melhoria relacionados ao planejamento do C Op Trnp 

Meios de 
transporte 

- Aquisição de duas viaturas do tipo cegonha com capacidade de carga de 30 
toneladas. 

- Aquisição de duas viaturas do tipo carreta graneleiro com capacidade de carga 
de 30 toneladas. 

- Aquisição de duas viaturas do tipo carreta frigorífico com capacidade de carga 
de 30 toneladas. 

Pessoal 

- Encaminhamento de solicitação do 18° B Trnp ao Comando Terrestre (COTER), 
via canal de comando, visando alteração no Quadro de Cargos com aumento do 
efetivo previsto para os cargos que forem julgados prejudicados pelo Comando da 
OM, acompanhada de justificativas doutrinárias baseadas principalmente em 
experiências obtidas em exercícios e operações reais vivenciadas. 

QUADRO 3 – Oportunidades de melhoria relacionadas ao planejamento do C Op Trnp 
Fonte: O autor 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto aos objetivos propostos no início deste trabalho, conclui-se que a 

presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a compreensão sobre os 

principais fatores que atualmente dificultam o processo de planejamento dos 

deslocamentos motorizados pelo C Op Trnp do 18º B Trnp. 

A revisão de literatura sobre a atividade de planejamento de transporte 

possibilitou concluir que o planejamento conduzido pelo C Op Trnp está inserido na 

função logística transporte, tendo como etapa inicial a determinação das 

necessidades e como final a elaboração de planos e ordens. 

Chegou-se à conclusão de que o método do planejamento de emprego de 

meios de transporte previsto na Nota de Coordenação Doutrinária Nr 001/2015 pode 

ser utilizado como ferramenta de apoio para a análise de um planejamento de 

transporte na busca por problemas, fato que pôde ser confirmado após os integrantes 

do C Op Trnp responderem os questionários que foram montados com base nas fases 

do método. 

A compilação das respostas dos questionários permitiu a identificação dos 

principais fatores que atualmente dificultam o processo de planejamento dos 

deslocamentos motorizados pelo C Op Trnp do 18º B Trnp: a quantidade insuficiente 

de meios de transporte com maior capacidade de carga e o efetivo inadequado de 

militares necessários para o cumprimento das missões da atividade-fim da OM de 

forma a não comprometer outras seções. 

Dessa forma, recomenda-se que sejam observados como oportunidades de 

melhoria: as aquisições de duas viaturas dos tipos cegonha, carreta graneleiro e 

carreta frigorífico com capacidade de 30 toneladas e o encaminhamento de solicitação 

do 18° B Trnp ao Comando Terrestre (COTER), via canal de comando, visando 

alteração no Quadro de Cargos com aumento do efetivo previsto para os cargos que 

forem julgados prejudicados pelo Comando da OM, acompanhada de justificativas 

doutrinárias baseadas principalmente em experiências obtidas em exercícios e 

operações reais vivenciadas. 

Por fim, este trabalho não esgota a complexidade do assunto uma vez 

que o C Op Trnp, por ser uma seção criada recentemente, necessita de constante 

refinamento de práticas relacionadas ao planejamento de deslocamentos 

motorizados. Assim, sugere-se o constante acompanhamento da evolução deste 
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processo de forma a contribuir como conteúdo informacional para a criação dos 

próximos Batalhões de Transporte. 
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APÊNDICE A 
 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Int Leonardo Nunes Santana, cujo tema é Planejamento dos 
Deslocamentos Motorizados pelo Centro de Operações de Transporte do 18º 
Batalhão de Transporte. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 
identificar as atuais oportunidades de melhoria do processo de planejamento dos 
deslocamentos motorizados pelo C Op Trnp do 18° B Trnp, a fim de servirem como 
ensinamentos colhidos da implantação da referida Organização Militar, bem como 
conteúdo informacional para a implantação dos próximos Gpt Log e seus B Trnp 
diretamente subordinados. 

A fim de conhecer as atuais dificuldades enfrentadas pelo C Op Trnp, o senhor 
foi selecionado, por ser atual integrante desta seção, para responder as perguntas 
deste questionário. Solicito a gentileza de respondê-las o mais completamente 
possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao planejamento de missões conduzido 
pelas Organizações Militares (OM) da Força Terrestre que tenham o transporte como 
atividade-fim, de forma que o poder de combate dos elementos apoiados por estas 
OM possa ser gerado, mantido e ampliado. Será muito importante, ainda, que o senhor 
complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 
problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Leonardo Nunes Santana (Capitão de Intendência – AMAN 2011) 

Celular: (81) 99945-3518 

E-mail: leobassa@hotmail.com  
 

                                         IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual o seu Posto/Graduação e nome completo? 

___________________________________________________________________ 

2. Qual função exerce no Centro de Operações de Transporte do 18° Batalhão de 
Transporte? 

___________________________________________________________________ 

3. Descreva a participação do senhor na fase de planejamento das missões de 
transporte do Centro de Operações de Transporte.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

            ASPECTOS DO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE 

 

1. O senhor tem alguma dificuldade em relação ao recebimento das informações 
relativas às diretrizes gerais, restrições ao movimento, medidas de controle e de 
segurança estabelecidas pelo escalão superior?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. A fase de coleta de dados de um planejamento de transporte compreende os 
seguintes aspectos: quantidade e tipo de carga a ser transportada, capacidade de 
carga das viaturas, disponibilidade de viaturas, distância de transporte, velocidade 
média do movimento, tempo médio de carga e descarga, tempo disponível para 
realizar o movimento e capacidade das rodovias. O senhor sempre consegue coletar 
todos os dados mencionados com facilidade e em tempo oportuno?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Há alguma dificuldade em relação à identificação das capacidades de transporte 
do 18° B Trnp? Exemplos de capacidades: habilitação e experiência dos motoristas, 
especificidades das viaturas e quantidade de meios auxiliares (cintas, cordas, 
colchões, etc). 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. O senhor sente alguma dificuldade no momento em que compara as demandas 
oriundas do 9° Gpt Log com as capacidades de transporte (viaturas, pessoal e outros 
meios) do 18° B Trnp?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. O senhor sente alguma dificuldade em estabelecer planejamentos alternativos?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. O senhor sente alguma dificuldade na seleção dos meios de transporte no 
momento em que considera as capacidades, as prioridades, as distâncias de apoio, 
os prazos e as especificidades das cargas?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Durante a fase de roteirização do itinerário, abrangendo a otimização do uso das 
rotas de transporte, considerando as condições de tráfego, a segurança do fluxo, a 
necessidade de pontos de apoio ou transbordo intermediários, assim como outros 
fatores levantados no planejamento, o senhor se depara com impasses que 
dificultam o planejamento?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Atualmente existem dificuldades durante o teste de exequibilidade das linhas de 
ação levantadas no planejamento?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

9. O senhor tem dificuldade em algum fator relacionado ao planejamento de 
transporte além dos que já foram mencionados? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

FECHAMENTO 

 

1. O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

                                         Obrigado pela participação. 
 


