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RESUMO 
 

 
A Operação Aeroterrestre é caracterizada pelo movimento aéreo para a introdução 
de forças de combate e de seus apoios em uma determinada área inimiga, a Cabeça 
de Ponte Aérea (C Pnt Ae). Essa operação demanda rapidez, flexibilidade e pronto 
emprego da fração empregada . Para a sustentação é necessário o planejamento do 
apoio logístico, com emprego de elementos logísticos de maneira destacada, 
compondo o Destacamento Logístico (Dst Log), responsável pelas atividades das 
funções logísticas suprimento, manutenção, saúde e recursos humanos, de acordo 
com as necessidades das tropas em 1º escalão. Foi realizada uma pesquisa mista 
com a literatura disponível, englobando os manuais de campanha e manuais de 
ensino do Exército Brasileiro (EB), em artigo realizado por aluno da EsAO, afeto ao 
tema, e em site de notícias. Ainda, foi realizada entrevista e discussão dirigida com 
militares especialistas, servindo atualmente no 20º B Log Pqdt, Organização Militar 
pertencente a Bda Inf Pqdt do EB. Os dados colhidos apontaram que o Dst Log ideal 
seria composto por 1 (um) Posto de Distribuição (P Distr) Cl I, 1 (um) P Distr Cl V 
(Mun) e 1 (um) P Distr Cl VIII, e que o 20º B Log Pqdt possui os meios necessários 
para sua estruturação, para o apoio à Bda Inf Pqdt nas Op Aet, com foco na 
manutenção e conquista da C Pnt Ae, bem como da necessidade do Dst Log ser 
acompanhado de outros Elm de Ap Log, como o Posto de Atendimento Avançado 
Leve e das Seções Leves de Manutenção. 
 

Palavras-chave: Operações Aeroterrestres. Brigada de Infantaria Paraquedista. 20º 
B Log Pqdt. Função de Combate Logística. Destacamento Logístico.  
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2 

 

ABSTRACT 
 
 

The Airborne Operation is characterized by the aerial movement for the introduction 
of combat forces and their support in a determined enemy area, the Aerial Bridge 
Head (C Pnt Ae). This operation requires speed, flexibility and prompt employment of 
the fraction employed for this purpose. For the support, it is necessary to plan the 
logistical support, being necessary the use of logistical elements in a prominent way, 
composing the Logistic Detachment (Dst Log), responsible for the activities of the 
supply logistic functions, maintenance, health and human resources, in accordance 
with the needs of troops in the 1st rank employed. A multiple research was carried 
out on the available literature, encompassing the campaign manuals and teaching 
manuals of the Brazilian Army (EB), in an article by an EsAO student, related to the 
theme, and on a news site. In addition, an interview and discussion was conducted 
with experts militaries, currently serving in the 20º B Log Pqdt, a Military Organization 
from the Bda Inf Pqdt of EB. The data collected leds to the Dst Log could be 
compound by 1 (one) Distribution Post (P Distr) Cl I, 1 (one) P Distr Cl V (Mun) and 1 
(one) P Distr Cl VIII, and the 20º B Log Pqdt has necessary means for its structuring, 
for the support of Bda Inf Pqdt in Op Aet, with a focus on winning and maintaining a 
C Pnt Ae, as well as the need by the Dst Log be accompanied for other Elm Ap Log, 
as the Light Advanced Service Station and the Light Maintenance Sections. 
 

Keywords: Airborne Operations. Parachute Infantry Brigade. 20º B Log Pqdt. 
Logistic Combat Function. Logistic Detachment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 “Logística é aquela coisa que se você não 
tiver o suficiente, sua guerra não será 
vencida tão breve quanto poderia”       
(NATHANIEL GREEN, s.d.) 

 

 

O trecho acima evidencia a importância da logística nas operações, sendo 

cada vez mais, tratada como um fator decisivo, traduzindo-se em elemento de poder 

de combate. O conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados para 

prover apoio e serviços, de modo a assegurar a liberdade de ação e proporcionar 

amplitude de alcance e de duração às operações da Força Terrestre (F Ter) são 

algumas das características da Logística Militar. (BRASIL, 2014) 

A F Ter é organizada, em seu nível tático, em Grandes Unidades (GU), sendo 

estas consideradas seus módulos básicos de emprego, contando no mínimo, com 

elementos de combate, de comando e controle e de apoio logístico. (BRASIL, 2014) 

Dentro das GU existem as Unidades leves, como é o caso da Brigada de 

Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqdt), que existe em função da necessidade da F 

Ter dispor de elementos dotados de acentuada flexibilidade e capacidade operativa, 

em condições de se deslocar e atuar com rapidez e eficiência em todo território 

nacional e operar no amplo espectro dos conflitos. (BRASIL, 2014)   

 

Unidades (U) paraquedistas são organizadas e equipadas para 
executar operações aeroterrestres, normalmente com o uso de 
paraquedas, precipuamente à retaguarda do inimigo, para conquistar 
e manter objetivos (regiões do terreno, por tempo limitado) ou para 
atuar sobre alvos específicos (destruir, neutralizar, capturar, eliminar 
etc.) e retrair. Este tipo de combate requer unidades de pronta 
resposta. (BRASIL, 2017, p. 2-3) 
 

Dentro desse contexto, a Bda Inf Pqdt possui como elemento responsável por 

prover a logística militar, em forma de poder de combate, o 20º Batalhão Logístico 

Paraquedista (20º B Log Pqdt). Este é o responsável por proporcionar o apoio 

logístico a todos os elementos da GU, constituindo a fração básica responsável pela 
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execução das tarefas logísticas em benefício das Organizações Militares. (BRASIL, 

2020). 

Dessa Forma, os elementos logísticos do Componente Terrestre, para apoio 

às operações aeroterrestres (Op Aet), são empregados, em um primeiro momento, 

de maneira descentralizada. Estabelecida a C Pnt Ae, é priorizada a centralização 

dos meios, utilizando-se o apoio ao conjunto (Ap Cj) (BRASIL, 2017). O Ap Cj é 

definido pelo Manual de Logística Militar Terrestre, como sendo: 

 

[…] aquele proporcionado por um elemento de apoio logístico em 
relação a todos ou vários elementos apoiados com os quais possui 
vinculação específica. Nessa situação, o Cmt Ap Log pode exercer 
efetivo controle sobre as ações logísticas e sobre os meios de apoio. 
(BRASIL, 2018, p. 2-7) 

 

1.1 PROBLEMA 

 

As peculiaridades de uma Operação Aeroterrestre (Op Aet), associadas ao 

espaço reduzido no interior de uma Cabeça de Ponte Aérea (C Pnt Ae), refletem 

imposições no apoio logístico. (BRASIL, 2017) 

Essas imposições são expressas em dificuldade na determinação exata dos 

meios necessários, evitando-se excessos ou faltas de recursos de pessoal e de 

material nas fases iniciais da operação e a adoção de um destacamento logístico 

(Dst Log) flexível e ampla utilização de processos especiais de suprimento. (BRASIL, 

2017) 

 

O planejamento logístico da FTC deve atender a todas as funções 
logísticas – transporte, suprimento, manutenção, recursos humanos, 
saúde, engenharia e salvamento – em todas as fases da operação, 
desde a concentração e aprestamento até as ações táticas 
subsequentes. (BRASIL, 2017, p. 6-3) 

 

Desta maneira, é oportuno problematizar a questão: Qual a composição 

básica de um Dst Log do 20º B Log Pqdt capaz de apoiar, na medida certa, as Op 

Aet da Bda Inf Pqdt? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de determinar as necessidades de apoio logístico às Op Aet da Bda Inf 

Pqdt, o presente trabalho tem por objetivo propor uma composição básica de Dst 

Log para que sejam atendidas todas as funções logísticas  necessárias na conquista 

e manutenção de uma C Pnt Ae. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral deste estudo, foram formulados 

os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento 

lógico do raciocínio descritivo apresentado nesta pesquisa: 

a) Conceituar as Operações Aeroterrestres; 

b) Caracterizar uma C Pnt Ae; 

c) Definir o conceito de Logística na Medida Certa; 

d) Caracterizar a organização dos elementos componentes dentro dos 

escalões das Op Aet;   

e) Descrever a organização do B Log Pqdt, bem como suas limitações e 

capacidades; 

f) Citar o conceito de destacamento logístico; 

g) Caracterizar o planejamento logístico para as Op Aet; 

h) Descrever as Funções Logísticas; 

i) Definir quais elementos logísticos executam as tarefas de cada Função 

Logística; 

j) Identificar os reflexos das Funções Logísticas nas Op Aet; e 

k) Identificar se a composição de destacamento logístico proposta é 

compatível com a atual composição de meios do 20º B Log Pqdt. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Atualmente, vivemos em um cenário de incertezas na América do Sul, sendo 

evidenciadas por: protestos com mortes no Equador; disputa entre poderes no Peru; 

agravamento da crise econômica na Argentina; o ressurgimento das FARC na 

Colômbia; um presidente que usa de artifícios jurídicos para se manter no cargo por 



6 

 

tempo indeterminado na Bolívia; e a mais grave crise migratória acontecendo na 

Venezuela. (MOURA, 2019) 

No Brasil, aumenta-se a tensão de movimentos políticos polarizados, 

refletindo nas instituições de segurança pública a cargo dos estados, bem como a 

grave crise de segurança pública em estados, como o do Rio de Janeiro. 

Mediante essa conjuntura, a F Ter deve estar preparada para ser empregada 

no mais curto espaço de tempo, com sua tropa de maior mobilidade e modularidade, 

sendo a Bda de Inf Pqdt a mais apta a desencadear esse tipo de operação, devendo 

otimizar ao máximo seu tempo de planejamento, principalmente no que se refere ao 

planejamento logístico. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por ter como objetivo apresentar 

uma composição básica de Dst Log para o pronto emprego em apoio à Bda Inf Pqdt. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado por meio do processo científico, e se iniciou 

com uma revisão da literatura sobre o tema abordado, assegurando, assim ao 

pesquisador, as definições e requisitos a luz da doutrina de emprego da Força 

Terrestre, com intuito de ampliar e balizar o conhecimento o conhecimento.  

Com o propósito de embasar a pesquisa, visando a solução do problema 

proposto, foi levantada a bibliografia disponível e pertinente por intermédio de 

pesquisa documental, a partir da qual foi realizado o fichamento das fontes para 

melhor análise e concisão dos dados. Além disso, foi realizada uma pesquisa 

descritiva por meio de entrevista com especialistas no assunto abordado. 

Quanto à forma de abordagem, é condizente a pesquisa do tipo qualitativa, 

pois busca compreender o contexto por meio de coleta de dados narrativos, dentro 

do estudo bibliográfico, com intuito de delinear a resposta do problema apresentado, 

abordando fatores preconizados pela doutrina de emprego da Força Terrestre. 

Estudando as particularidades e experiências individuais, visa-se compreender se o 

20º B Log Pqdt tem capacidade de mobiliar, com seus meios, um Dst Log capaz de 

desempenhar satisfatoriamente sua função. 
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Do ponto de vista de seus objetivos, é uma pesquisa exploratória, pois visa 

gerar embasamento ao estudo, sendo feito coletas de dados por meio de estudos e 

trabalhos, sobre o tema do estudo. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para a constituição da revisão da literatura foram explorados documentos; 

publicações cientificas militares; e manuais que abordam conceitos de logística 

militar, as Op Aet em que são empregadas a F Ter, os fundamentos e objetivos das 

operações aeroterrestres, a Função de Combate Logística, o emprego do Batalhão 

Logístico e do Destacamento Logístico e a organização do 20º B Log Pqdt. 

A fim de nortear a pesquisa, as seguintes palavras-chave foram utilizadas: 

organização da Força Terrestre; logística militar; operações aeroterrestres; Brigada 

de Infantaria Paraquedista; 20º B Log Pqdt; função de combate logística; 

destacamento logístico; e logística na medida certa. 

Como critérios de inclusão para a realização da pesquisa foram relacionados 

os assuntos relativos à Política de Defesa Nacional, Organização da F Ter, função 

de combate logística e operações aeroterrestres das publicações do EB e de sítios 

da internet que abordam o tema logística. 

Como critérios de exclusão, foram retiradas as publicações das quais não 

seja possível concluir sobre seu embasamento teórico, cuja a informação gere 

dúvidas ou dualidade sobre o apoio logístico em proveito das Op Aet; 

De modo a se obter um entendimento lógico e pleno sobre a composição 

ideal de Dst Log em Ap às Op Aet,  faz-se importante o conhecimento dos conceitos 

de que embasaram a presente pesquisa, sendo eles: as operações aeroterrestres e 

suas considerações logísticas; a cabeça de ponte aérea; a logística na medida certa; 

o escalonamento dos meios Aet em escalão precursor (Esc Prec), escalão de 

assalto (Esc Ass), escalão de acompanhamento (Esc Acomp)  e o escalão recuado 

(Esc R); a organização, capacidades e limitações do B Log Pqdt; o destacamento 

logístico; e as funções logísticas. 

 

2.1.1 Operações Aeroterrestres 

 

A C Pnt Ae  se caracteriza por ser uma área geográfica conquistada e/ou 
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mantida, com o objetivo de prover o espaço necessário para o desembarque por via 

aérea de tropas, equipamentos e suprimentos. Deve possuir o espaço necessário 

para a dispersão dos meios, para defesa em profundidade e para a manobra da 

força encarregada de sua manutenção. (BRASIL, 2017) 

Deve-se, também, ter o conhecimento que a C Pnt Ae será conquistada como 

objetivo de uma Op Aet, sendo essa uma Operação Militar Conjunta que envolve o 

movimento aéreo e a introdução de forças de combate e de seus apoios em uma 

determinada área. (BRASIL, 2017) 

Não obstante, é importante salientar que as Op Aet são realizadas pela Força 

Aeroterrestre, em geral constituída pelas Unidades paraquedistas, normalmente com 

o uso de paraquedas, principalmente à retaguarda do inimigo, para conquistar e 

manter objetivos (C Pnt Ae), ou atuar sobre alvos específicos, e retrair, requerendo, 

para isso, unidades de pronta resposta. (BRASIL, 2017) 

Destaca-se que, quando se fala da conquista e manutenção de uma C Pnt 

Ae, utilizamos como tipo de Op Aet o Assalto Aeroterrestre (Ass Aet), sendo uma 

operação aérea com finalidade de introduzir tropas paraquedistas e seus 

equipamentos, prioritariamente por lançamento de paraquedas e casualmente por 

meio de pouso, tendo como objetivo a conquista de uma área importante para o 

cumprimento da missão das forças de superfície, ou seja, que operam por meio do 

solo. (BRASIL, 2017) 

No planejamento do Apoio Logístico à Op Aet é necessário observar suas 

peculiaridades, tais como: a dificuldade na determinação exata dos meios 

necessários; a condicionante de manter os meios escalonados em profundidade 

para apoio a todos os grupamentos; e adoção de um desdobramento logístico 

flexível, com ampla utilização dos processos especiais de suprimento. (BRASIL, 

2017) 

É importante, para o desenvolvimento do trabalho, o conhecimento do 

conceito da logística na medida certa, que segundo o manual de campanha 

Logística Militar Terrestre (EB70-MC-10.238):  

 

consiste em configurar o apoio logístico de acordo com cada 
situação. Assim, a amplitude do Espaço de Batalha, bem como a 
necessidade de apoio às forças localizadas em outros espaços como 
Zona de Interior (ZI) e Território Nacional (TN), pode vir a exigir a 
descentralização seletiva de recursos.(BRASIL, 2018, p. 1-1) 
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Antes da abordagem do planejamento logístico, é de suma importância que 

seja conhecido o escalonamento dos meios da Força Aeroterrestre, que, no caso do 

Ass Aet, é dividido em escalão precursor, assalto, acompanhamento e recuado. Este 

escalonamento é devido a necessidade de se equilibrar o grau de segurança nos 

estágios iniciais da Op e o aumento progressivo do poder de combate. (BRASIL, 

2017) 

Em suma, o Esc Prec precede toda a Força Aeroterrestre, realizando tarefas 

em proveito da segurança. O Esc Ass segue o Esc Prec, e tem como objetivo atacar 

para conquistar e estabelecer uma C Pnt Ae inicial, que permita o desembarque em 

segurança das forças subsequentes. O Esc Acomp é empregado após o Esc Ass, e 

destina-se a ampliar o poder de combate da tropa aeroterrestre, apoiando a mnt da 

conquista da C Pnt Ae, e capacitando-a a ações subsequentes. O Esc R 

desempenha funções eminentemente administrativas, logísticas e de ligação com 

outras forças, permanecendo nas linhas amigas. (BRASIL, 2017) 

 

2.1.2 O 20º Batalhão Logístico Paraquedista (20° B Log Pqdt) 

 

O B Log se organiza com base na logística na medida certa, ou seja, nas 

necessidades dos elementos apoiados. (BRASIL, 2020) 

O 20º B Log Pqdt, portanto, tem sua constituição baseada nas necessidades 

logísticas da Bda Inf Pqdt, sendo composto pelas seguintes subunidades: 

Companhia de Comando e Apoio Pára-quedista (Cia C Ap Pqdt), Companhia 

Logística de Manutenção Pára-quedista (Cia Log Mnt Pqdt), Companhia Logística de 

Suprimento Pára-quedista (Cia Log Sup Pqdt), Companhia Logística de Transporte 

Pára-quedista (Cia Log Trnp Pqdt) e a Companhia Logística de Saúde Pára-quedista 

(Cia Log Sau Pqdt). (BRASIL, 2020) 

O organograma se apresenta da seguinte maneira: 
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FIGURA 1 – Organização do 20º B Log Pqdt 
Fonte: O autor 
 

O 20º B Log Pqdt, conforme Brasil (2020), possui como capacidades e 

limitações: 

a) desdobrar uma Base Logística de Brigada, de acordo com o 

planejamento logístico; 

b) enquadrar elementos de transporte, até valor SU, recebidos do Esc 

Sup; 

c) receber e enquadrar reforços de outras organizações de Ap Log não 

orgânicas de sua Bda, a fim de aumentar sua capacidade logística; 

d) destacar equipes junto aos elementos apoiados, para melhorar a 

capacidade de apoio; 

e) realizar a destruição ou desativação de engenhos falhados; 

f) assegurar a defesa de suas instalações e dos comboios logísticos; 

g) assegurar o Ap Log em todas as classes de suprimento, exceto de 

aviação, sendo o Cl I necessário para até dois dias de suprimento, Cl 

III o suficiente para a Bda se deslocar 200 Km por estradas e demais 

classes até 35 Ton; 

h) realizar o suprimento e o transporte de suprimento Cl V (Mun); 

i) estocar e distribuir suprimentos, utilizando os meios de transporte 

disponíveis; 

j) prestar apoio de manutenção em 2º escalão, exceto nos materiais de 

comunicações e guerra eletrônica, e de aviação; 

k) realizar o salvamento do material salvado e capturado dos elementos 

apoiados até a BLB; 

l) receber, enquadrar e planejar o emprego de meios civis mobilizados; 
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m) prestar assistência médico-cirúrgica e odontológica de urgência e 

instalar e operar até dois postos de triagem; 

n) realizar a evacuação de feridos dos PS dos elementos apoiados até o 

B Log; 

o) receber, processar e distribuir recompletamentos individuais e das 

unidades; 

p) realizar atividades de assistência ao pessoal, prestando os serviços de 

suprimento reembolsável, banho e lavanderia; 

q) instalar e operar uma Agência Postal na BLB; 

r) instalar e operar uma Área de Repouso e uma Área de Recuperação; e 

s) realizar tarefas relativas aos assuntos mortuários. 

 

2.1.2.1 Destacamento Logístico 

 

O Dst Log é uma estrutura flexível, modular e adaptada às necessidades do 

elemento apoiado, sendo constituído com os meios da OM logísticas funcionais do 

Grupamento Logístico ou da OM Log da Bda, com a finalidade de proporcionar apoio 

logístico cerrado e contínuo. (BRASIL, 2018) 

O desdobramento do Dst Log é realizado nas posições mais avançadas na 

ZC, de modo temporário, constituídos por elementos de comando e controle e um 

número variado de módulos logísticos, observando, principalmente, a natureza e o 

valor da força a apoiar, o tipo da operação, a possibilidade de atuação do inimigo, o 

tempo disponível para o desdobramento e operação dessa instalação. (BRASIL, 

2018) 

Nas operações, o emprego do Dst Log contribui para manter ou cerrar o apoio 

e a capacidade de durar na ação da tropa empenhada, cumprindo tarefas 

específicas das funções logísticas suprimento, manutenção e saúde, no momento e 

local oportuno. (BRASIL, 2018) 

 

2.1.3 O Planejamento da Logística nas Op Aet 

 

O planejamento logístico realizar-se-á em duas fases, sendo a primeira 

destinada a analisar, principalmente, a composição inicial da força, a duração 

estimada da operação e das linhas de ação formuladas para o cumprimento da 
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missão. Na segunda fase, a decisão deverá ser tomada observando, dentre outros 

aspectos, a quantidade e tipo de meios (equipamentos e suprimentos) a 

acompanhar cada escalão, qual nível de estoque a ser mantido na C Pnt Ae e junto 

ao escalão recuado, além de ideias básicas quanto a evacuação de pessoal e 

material da C Pnt Ae. (Brasil, 2017) 

Considerando-se o emprego escalonado dos meios nos escalões que atuam 

na Zona de Ação, é imprescindível a utilização do Dst Log, devido as suas 

características de emprego, com a possibilidade de proporcionar o apoio cerrado 

aos elementos apoiados. (BRASIL, 2018) 

 

2.1.3.1 Função Logística Suprimento 

 

A Função Logística Suprimento engloba o conjunto de atividades da previsão 

e provisão de todas as classes de material necessárias a força apoiada. (BRASIL, 

2018) 

Conforme Brasil (2020), a fração responsável por executar as atividades da 

função logística suprimento no B Log Pqdt, é a Cia Log Sup Pqdt. Esta companhia é 

composta pelo comando, seção de comando, seção de controle de suprimento, 

pelotão de suprimentos Cl I e VIII, pelotão de suprimentos Cl III, V e IX e pelotão de 

suprimento Cl II e outras classes, possuindo todos meios de transporte para a 

reserva orgânica da Bda. A composição da Cia Log Sup Pqdt, conforme Brasil 

(2020) é observada na figura a seguir: 

 

 

FIGURA 2 – Organização da Cia Log Sup Pqdt 
Fonte: Brasil (2020) 
 

 
O nível operacional de suprimento desejável é de 3 dias na C Pnt Ae, sendo 

escalonados para atender às necessidades em todas as fases da Op, sendo 

destinados ao suprimento inicial e ao de acompanhamento. (BRASIL, 2017) 
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Os elementos do Esc R preparam o suprimento necessário para remessa à C 

Pnt Ae, prevalecendo o processo especial de distribuição por via aérea, mediante 

desembarque ou por lançamento aéreo, diretamente na Zona de Ação da unidade 

apoiada ou na região de desdobramento do Dst Log. (BRASIL, 2017) 

Após o recebimento pelo Dst Log os suprimentos podem ser distribuídos aos 

Elm Ap pelos processos normais de distribuição e, se possível, com o emprego de 

helicópteros para agilizar o processo. (BRASIL, 2017) 

As Classes de suprimento são dividas em 10 categorias, sendo a Cl I – 

Material de Subsistência; Cl II – Material de Intendência; Cl III – Combustíveis, Óleos 

e Lubrificantes; Cl IV – Material de Construção; Cl V – Armamento e Munição; Cl VI 

– Material de Engenharia e Cartografia; Cl VII – Material de TI, Comunicações, 

Eletrônica e Informática; Cl VIII – Material de Saúde; Cl IX – Motomecanização; e Cl 

X – Outras classes. (BRASIL, 2018)  

Importante ressaltar que uma Op Aet demanda um elevado consumo de 

munições (Cl V), combustíveis, óleos e lubrificantes (CL III). (BRASIL, 2016) 

 

2.1.3.2 Função Logística Manutenção 

 

A Função Logística Manutenção expressa o conjunto de atividades 

executadas com o objetivo de manter o material em condição de utilização, durante 

seu ciclo de vida, e quando houver avarias, restabelecer essa condição. Ainda, 

assegura as forças apoiadas a disponibilidade dos materiais em utilização, 

principalmente nas ações dos Elm em 1º Esc por meio da descentralização seletiva. 

(BRASIL, 2018) 

É importante destacarmos a composição da Cia Log Mnt Pqdt, orgânica do 

20º B Log Pqdt, que irá executar as atividades da Função Logística Manutenção em 

proveito da Bda Inf Pqdt. Segundo Brasil (2020) a Cia Log Mnt Pqdt é estruturada 

em comando, pelotão pesado de manutenção e pelotão leve de manutenção, 

conforme observado na figura a seguir: 
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FIGURA 3 – Organização da Cia Log Mnt Pqdt 
Fonte: Brasil (2020) 
 

A manutenção preventiva deve ser realizada de modo intensivo durante a 

fase de preparação da Op Aet, visando reduzir ao mínimo as necessidades de 

manutenção corretiva durante a execução da operação, assegurando maior 

confiabilidade no material empregado. (BRASIL, 2017) 

Portanto, durante as Op, a manutenção é complementada em 1º escalão e 

realizada em 2º escalão, por meio do apoio cerrado das seções leves de 

manutenção (Seç L Mnt) do 20º B Log Pqdt, que integram o Esc Ass ou de Acomp. 

(BRASIL, 2017) 

Sob a égide do escalonamento dos meios, os elementos de manutenção 

encarregados de estabelecer o Posto de Coleta de Salvados acompanha o Esc 

Prec. Os elementos de manutenção em apoio direto, ou seja, as Seç L Mnt , seguem 

com o Esc Ass, quanto os elementos necessários para complementar essa atividade 

seguem com o Esc Acomp. (BRASIL, 2017) 

Como reflexo para a Função Logística Manutenção, as Op Aet demandam 

grande necessidade de manutenção de armamento e evacuação de material 

salvado e capturado. (BRASIL, 2019) 

 

2.1.3.3 Função Logística Saúde 

 

A Função Logística Saúde se engloba meios destinados a manutenção do 

capital humano em condições adequadas de aptidão física e psíquica, aplicando-se 

medidas sanitárias de prevenção e recuperação. (BRASIL, 2018) 

São reflexos importantes para essa função logística nas Op Aet a elevada 

quantidade de baixas e a grande necessidade de evacuação de feridos. Destacam-

se, também, a capacidade de permitir a retenção de feridos por até 72 horas e que a 
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evacuação no interior da C Pnt Ae será realizada por meio braçal, e para seu 

exterior por meio aéreo. (BRASIL, 2017) 

Normalmente, é previsto que o Batalhão de Saúde do Grupamento Logístico 

empregue uma Companhia de Saúde Avançada em controle operativo dos B Log. 

Contudo, os B Log das Brigadas Pará-quedista e Aeromóvel, em função de suas 

peculiaridades possuem Companhias Logísticas de Saúde orgânicas. (BRASIL, 

2020) 

Portanto, conforme Brasil (2020) é interessante destacarmos a organização 

da Cia Log Sau Pqdt, estruturada em Seção Comando e Apoio, Pelotão de 

Atendimento e Pelotão de Evacuação, conforme é observado na figura a seguir: 

 

 

FIGURA 4 – Organização da Cia Log Sau Pqdt 
Fonte: Brasil (2020) 

 

Os elementos de saúde essenciais ao apoio do Esc Prec e a seleção dos 

Pontos de Retenção de Evacuados, seguem na mesma vaga. Com o Esc Ass 

seguem as equipes de saúde para reforçar os Postos de Saúde dos Elm em 1º Esc 

e para o apoio e seleção dos Pontos de Concentração de Feridos, enquanto no Esc 

Acomp seguem os elementos de saúde para complementar suas atividades de apoio 

em saúde e para as missões posteriores. (BRASIL, 2017) 

Dentre as possibilidades da Cia Log Sau Pqdt, elenca-se a capacidade de 

desdobrar um Posto de Atendimento Avançado Leve, no interior da C Pnt Ae, 

instalar e operar um Posto de Distribuição de Suprimento Cl VIII e realizar a 

evacuação de feridos, doentes e acidentados da Z Aç. (BRASIL 2020) 
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2.1.3.4 Função Logística Recursos Humanos 

 

A Função Logística Recursos Humanos está relacionada ao conjunto de 

atividades relacionadas à execução de serviços destinados ao apoio de pessoal e de 

sua família, e ao gerenciamento do capital humano. (BRASIL, 2018) 

As atividades dessa função logística abrangem o levantamento das 

necessidades; procura e admissão; preparação; administração; e a manutenção do 

moral e do bem-estar da tropa. (BRASIL, 2020) 

Os elementos responsáveis pelas atividades de recursos humanos seguem 

para a Z Aç no Esc Acomp, para constituir o Centro de Operações de Apoio 

Logístico reduzido, enquanto no Esc R permanecem os serviços de 

recompletamento de pessoal, serviço postal, suprimento reembolsável, assistência 

religiosa, banho e lavanderia. (BRASIL, 2017) 

De igual maneira à Função Logística Saúde, a Função Logística de Recursos 

Humanos é executada, no nível GU, por uma Companhia Logística de Recursos 

Humanos Avançada, do Batalhão de Recursos Humanos, do Grupamento Logístico. 

Porém, o B Log da Bda Inf Pqdt, devido às suas características, possui uma Cia Log 

RH Pqdt orgânica. (BRASIL, 2020) 

A Cia Log RH Pqdt, conforme Brasil (2020), é estruturada em: Seção de 

Comando, Pelotão de Recompletamento, e Pelotão de Assuntos Mortuários, 

conforme a figura a seguir: 

 

 

FIGURA 5 – Organização da Cia Log RH Pqdt 
Fonte: Brasil (2020) 
 

Além disso, durante as operações na C Pnt Ae, pode ser necessário o 

estabelecimento de um cemitério provisório nessa região, desde que a situação 
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impeça a evacuação oportuna dos mortos para as linhas amigas e a situação 

sanitária assim exigir. (BRASIL, 2017) 

 

2.1.3.4 Função Logística Transporte 

 

A Função Logística Transporte compreende o conjunto de atividades que são 

executadas com o objetivo do deslocamento de recursos humanos, materiais e 

animais por diversos meios, no momento oportuno, a fim de atender às 

necessidades da F Ter. (BRASIL, 2018) 

As atividades dessa função logística consistem em deslocar recursos de uma 

região para a outra, utilizando-se meios especializados para movimentar esses 

recursos , incluindo equipamento para manipulação de material. (BRASIL, 2018) 

 Essas atividades, no âmbito da Bda Inf Pqdt, são de responsabilidade da Cia 

Log Trnp Pqdt, que, segundo Brasil (2020), se organiza da seguinte forma: 

comando, seção de comando, seção de controle, pelotão de transporte 

especializado e pelotão de transporte geral. Podemos observar essa organização na 

figura abaixo: 

 

 

FIGURA 6 – Organização da Cia Log Trnp Pqdt 
Fonte: Brasil (2020) 
 

2.2 COLETA DE DADOS 

 
Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevista exploratória e grupo focal. 
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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 
THIAGO DUARTE FERREIRA FILHO         

1º Ten EB 
Experiência como Cmt Dst Log, Cmt Pel e Cmt 

CCAp Pqdt no 20º B Log Pqdt 
FABIANO FERREIRA LITAIFF 

 Cap EB 
Experiência como Cmt Dst Log, Cmt Pel e Cmt Cia 

Mnt Pqdt no 20º B Log Pqdt 
MARCUS VINICIUS SAMPAIO HORACIO 

1º Ten EB 
Experiência como Cmt Cia Log Sau Pqdt 

GIOVANNI SANTANA FERREIRA 
1º Ten EB 

Experiência como Cmt Dst Log, Cmt Pel e Cmt Cia 
Log Sup Pqdt no 20º B Log Pqdt 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

2.2.2 Grupo focal 

 

Devido à natureza exploratória da investigação e finalizando a coleta de 

dados, foi conduzido um grupo focal, visando a debater os resultados colhidos nos 

questionários, com os seguintes especialistas: 

 

Nome Justificativa 
THIAGO DUARTE FERREIRA FILHO            

1º Ten EB 
Experiência como Cmt Dst Log, Cmt Pel e Cmt 

SU no 20º B Log Pqdt 
FABIANO FERREIRA LITAIFF 

Cap EB 
Experiência como Cmt Dst Log, Cmt Pel e Cmt 

SU no 20º B Log Pqdt 
MARCUS VINICIUS SAMPAIO HORACIO 

1º Ten EB 
Experiência como Cmt Cia Log Sau Pqdt 

GIOVANNI SANTANA FERREIRA 
1º Ten EB 

Experiência como Cmt Dst Log, Cmt Pel e Cmt 
Cia Log Sup Pqdt no 20º B Log Pqdt 

QUADRO 2 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal 
Fonte: O autor 

 

Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantadas, como pautas, 

o ponto em comum entre o que preconiza a literatura sobre o emprego do Dst Log 

em Ap às Op Aet e, de fato, seu emprego nas Op desencadeadas pela Bda Inf Pqdt, 

notadamente nos seguintes aspectos: 

a) A composição ideal do Dst Log para se apoiar os Elm em 1º Esc na C Pnt 

Ae; 
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b) O 20º B Log Pqdt possui os recursos materiais e humanos necessários 

para o apoio na medida certa; 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio das entrevistas aos especialistas, foi observado que os militares 

entrevistados afirmaram terem comandado o Dst Log em apoio às Op da Bda Inf 

Pqdt, seja nos aprestamentos das Forças-Tarefa Batalhão de Infantaria Pára-

quedista, seja para o apoio às Op de Garantia da Lei e da Ordem. 

A FT BI Pqdt, normalmente, é a forma de organização da Bda Inf Pqdt para 

execução das Op Aet, com o objetivo de centralizar os meios, aumentar a rapidez de 

acionamento e evitar os problemas da dispersão e da falta de controle após o 

assalto aeroterrestre. (BRASIL, 2003) 

 

A força-tarefa batalhão de infantaria pára-quedista (FT BI Pqdt) pode 
ser integrada por um batalhão de infantaria, uma bateria de artilharia, 
um pelotão de cavalaria, um pelotão de engenharia, elementos de 
comunicações e de guerra eletrônica, de manutenção, de saúde e 
uma equipe precursora. Pode receber, ainda o apoio de elementos de 
forças especiais previamente infiltrados na região de operações, 
compondo o “comitê de recepção”. De acordo com as necessidades 
do escalão superior, esses meios podem reverter ao controle da 
brigada. (BRASIL, 2003, p. 7-2) 

 

Segundo Lima (2019) a Bda Inf Pqdt mantém quatro forças-tarefa. As FT 

AFONSOS, com base no 25º BI Pqdt; FT SANTOS DUMONT, com base no 26º BI 

Pqdt; e a FT VELAME, com base no 27º BI Pqdt, voltadas para Defesa Externa. 

Existe, ainda, a FT CHIVUNCK, com base em qualquer um dos BI Pqdt, tendo como 

vocação as Op GLO. 

Constata-se nas entrevistas, que o emprego do Dst Log foi utilizado, em 

situação real, somente nas Op GLO. Seu emprego no cenário das Op Aet foi 

somente na fase de aprestamento e preparação, portanto, o que foi levantado é a 

composição do destacamento mais próxima do ideal. 

A composição do Dst Log, de acordo com os entrevistados, era de duas 

equipes de evacuação, equipadas com Vtr Socorro; 2 equipes de manutenção, 

constituídas por um Sargento Mecânico e Armamento com um Cabo ou Soldado 
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Auxiliar de Manutenção de Armamento, um Sgt Mec Vtr com dois Cb ou Sd Aux Mec 

e um Cb ou Sd Eletricista, apoiados por uma Vtr Oficina abastecida com 

suprimentos Cl V (Armt) e Cl IX; 2 ou 3 equipes de saúde com especialidade em 

Atendimento Pré-Hospitalar; e elementos de suprimento das Classes V e IX. 

 

Composição do Dst Log em Funções Logísticas

Manutenção Suprimento Saúde

 

GRÁFICO 1 – Composição do Dst Log distribuído nas Funções Logísticas 
Fonte: O autor 

 

A composição do Dst Log, para atender as funções logísticas manutenção, 

suprimento e saúde foi a seguinte: 

 

 

GRÁFICO 2 – Composição do Dst Log por quantitativo de elementos logísticos 
Fonte: O autor 

 

Além disso, os entrevistados afirmaram que o 20º B Log Pqdt possui os meios 

necessários para compor os Dst Log, pois, nas situações em que foi solicitado seu 

emprego, não foi necessário o pedido de apoio suplementar. 
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Contudo, foi verificado que existe uma possível carência no que tange ao 

lançamento de suprimento por meio aéreo, pois foi levantada que a quantidade de 

material e pessoal para esse tipo de atividade é muito limitado, sendo que, quando 

da sua utilização em larga escala, pode prejudicar às operações, gerando uma 

restrição de abastecimento aos Elm em 1º Esc. 

Na discussão dirigida com o grupo focal, foram pautas as informações obtidas 

por meio das entrevistas, já citadas acima. Dessa, forma. Foram, os dados obtidos 

foram confirmados, somando-se à necessidade de Elm de segurança em apoio ao 

Dst Log. 

Conforme observado por meio das entrevistas e discussão dirigida, existe 

dúvida quanto a composição ideal do Dst Log em Ap às Op Aet da Bda Inf Pqdt. 

Este fato se deve que esta composição deve se adequar a tropa empregada. 

Portanto, se faz necessário o entendimento da Força Aeroterrestre básica a ser 

empenhada, de acordo com o Manual de Ensino Dados Médios de Planejamento 

Escolar - EB60-ME-11-401 (BRASIL, 2017). 

De acordo com o EM60-ME-11-401, Uma FT BI Pqdt, normalmente, 

apresenta a seguinte composição de meios: um BI Inf Pqdt; uma Bateria de Obuses; 

um Pelotão de Cavalaria Pqdt; um Pelotão de Engenharia de Combate Pqdt; um Dst 

de Precursores Pqdt; uma Seção de Artilharia Antiaérea; uma Seç L Mnt; um Dst 

Log Avç; e Elm da Companhia de Comunicações Pqdt. 

Também pode ser empregada uma FT SU Pqdt, conforme o EM-60-11-401, 

sendo sua composição: Comando de uma FT BI Pqdt; uma Cia de Fuzileiros Pqdt; 

um Pel C Pqdt; um Pel E Cmb Pqdt; uma Seç da Companhia de Comando e Apoio; 

uma Equipe de Precursores Pqdt; um Dst Log Avç; e Elm da Cia Com Pqdt. 

Nas duas composições das frações empregadas pela Bda Inf Pqdt para às Op 

Aet, é observado, na composição de meios, a presença do Dst Log Avç, fato que 

comprova sua devida importância para a sustentação logísticas das forças em 

manobra. 

Tendo em vista às necessidades logísticas dos Elm apoiados na C Pnt Ae, é 

justo um aumento de recursos logísticos (material e pessoal) para apoiar as funções 

logísticas manutenção e suprimento, pois é imprescindível a atividade de 

salvamento e ampla distribuição dos suprimentos durante as operações. Além disso, 

é necessário o emprego das  Seç L Mnt em apoio direto, principalmente, aos Elm em 

1º escalão.  
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Conforme observado no Gráfico 1, a função logística saúde ocupa a maior 

parte do Dst Log, tal fato se deve ao elevado número de feridos durante as Op Aet. 

Não obstante, por ter sido mencionado pelos entrevistados, e por não estar ativada 

no 20º B Log Pqdt, é justa a colocação do emprego dos Elm de RH nas Op Aet, 

tanto nas tarefas de Recompletamento de Pessoal quanto nos Assuntos Mortuários, 

tendo em vista o elevado percentual de perdas de combate, conforme evidenciado 

na tabela a seguir: 

 

TABELA 1 – Percentual de perdas em combate por arma ou serviço nas GU 

Arma ou 
serviço 

1 2 3 4 5 

Bda Bld 
(%) 

Bda Inf Mtz, 
Sl e L (Amv) 

(%) 

Bda Inf Mec 
(%) 

Bda Inf Pqdt 
(%) 

Bda C Mec 
(%) 

Infantaria  55,0 93,0 67,1 83,6 - 
Artilharia  3,6 2,4 3,6 6,9 3,6 
Cavalaria  30,1 2,0 18,0 2,0 85,1 
Engenharia  3,3 1,5 3,3 3,9 3,3 
Demais  8,0 1,1 8,0 3,6 8,0 

Fonte: Brasil (2017). 

 

Sobre as atividades da função logística saúde, desempenhadas pela Cia Log 

Sau Pqdt, destaca-se a possibilidade de desdobramento do Posto de Atendimento 

Avançado Leve (PAA L) e o P Distr Cl VIII. O responsável pela instalação e 

operação do PAA L é o Pelotão de Atendimento, sendo que, nessa instalação, são 

recebidas as baixas dos elementos apoiados, tendo capacidade de realizar o 

tratamento médico e odontológico. (BRASIL, 2020) 

Dessa forma, de acordo com as informações obtidas por meio das pesquisa 

exploratória dos manuais sobre as Op Aet, seus fundamentos e emprego, bem como 

sobre as características e aplicações do apoio logístico nesse contexto, somado com 

as contribuições dos especialistas entrevistados, é possível que se tenha um 

embasamento necessário para propor uma composição ideal do Dst Log do 20º B 

Log Pqdt em apoio à Bda Inf Pqdt. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, dentro das 

informações coletadas, ampliando a compreensão sobre o emprego da Bda Inf Pqdt 

nas Op Aet e do apoio logístico prestado pelo 20º B Log Pqdt, tendo como foco a 

conquista e manutenção de uma C Pnt Ae. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que dentre as Funções Logísticas, 

as que são empregadas no contexto do Dst Log em Ap às Op Aet são: Função 

Logística Suprimento; Função Logística Manutenção; Função Logística Saúde; e 

Função Logística Recursos Humanos. Destas, as atividades da função logística 

saúde teve maior relevância, conforme observado nos Gráficos 1 e 2, bem como na 

Tabela 1, que evidencia o elevado número de baixas nesse tipo de operação. 

A colaboração dos especialistas, por meio das entrevistas, expos a aplicação 

prática do que foi abordado na revisão da literatura, por meio da constituição de 

frações de Elm de manutenção, suprimento e, principalmente, de saúde. 

A compilação de dados permitiu identificar que, a composição ideal do Dst 

Log do 20º B Log Pqdt em apoio a Bda Inf Pqdt nas Op Aet, de uma maneira 

genérica, no interior da uma C Pnt Ae seria: 1 (um) P Distr Cl I Avç; 1 (um) P Distr Cl 

V (Mun) Avç; 1(um) P Distr Cl VIII Avç; e 1 (um) PAA L. Salienta-se que o efetivo 

para mobiliar estas instalações devem ser superiores as observadas no Gráfico 2. 

Ainda, conforme a discussão focal com os especialistas, o 20º B Log Pqdt 

possui os meios necessários para a composição do Dst Log sugerido e dos demais 

Elm de Ap Log, a exceção do apoio logístico em RH. 

Conclui-se, portanto, que o emprego do Dst Log sugerido, bem como dos 

demais Elm de Ap Log, possuem grandes possibilidades de atender as funções 

logísticas necessárias à sustentação dos elementos empregados nas Op Aet, 

durante a conquista e manutenção da C Pnt Ae. 

Por fim, salienta-se a necessidade de experimentação prática da composição 

de Dst Log sugerida, bem como estudos derivados da presente pesquisa, para que 

sejam confirmados os dados apresentados.  
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APÊNDICE I 
 

PROPOSTA DE SOLUÇÃO PRÁTICA 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório é parte integrante do Artigo Científico do Cap QMB 

DOUGLAS DE ANDRADE MARURI cujo tema é “Condicionantes do Planejamento 

Logístico: Uma proposta de composição básica do destacamento logístico do 20º B 

Log Pqdt em apoio às Operações Aeroterrestres da Bda Inf Pqdt, para conquista e 

manutenção de uma C Pnt Ae”. 

O propósito desse relatório é apresentar a solução prática, para auxiliar o 

planejamento da composição do Dst Log para o Ap à Bda Inf Pqdt nas Op Aet, na 

conquista e manutenção de uma C Pnt Ae. 

 

2 SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 

Seja estudada a viabilidade de implementação e experimentação doutrinária 

da presente composição de Destacamento Logístico para o Ap à Bda Inf Pqdt nas 

Op Aet, na conquista e manutenção de uma C Pnt Ae,  conforme o seguinte 

organograma: 

Destacamento Logístico 

Comando – 01 Cap / Ten  

Instalação Finalidade Composição 

P Distr Cl I Avç Sup das Nec Sup Cl I das 
OM apoiadas 

01 Sgt Sv Int (Pqdt) 
02 Cb Aux Sup (Pqdt) 
02 Sd Aux Sup (Pqdt) 

P Dist Cl V (Mun) Avç Sup das Nec Sup Cl V (Mun) 
das OM apoiadas 

01 Sgt Sv Int (Pqdt) 
02 Cb Aux Sup (Pqdt) 
02 Sd Aux Sup (Pqdt) 

P Distr Cl VIII Avç Sup das Nec Sup Cl VIII do 
PAA L 

01 Sgt Sv Sau (Pqdt) 
01 Cb Aux Sau (Pqdt) 
01 Sd Aux Sau (Pqdt) 

QUADRO 1 – Organograma do Destacamento Logísitco 
Fonte: O autor 

 

Não obstante, de modo a concluir a abordagem da solução prática, o apoio 

logístico na C Pnt Ae deverá ser prestado de maneira cerrada pelo PAA L, 

desdobrado pela Cia Log Sau Pqdt, e pelas Seç L Mnt , junto aos elementos 
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apoiados. 

Por fim, é importante salientar que o suprimento dos P Distr desdobrados no 

interior C Pnt Ae serão recompletados até o final da operação por meio aéreo, com o 

lançamento ou desembarque de cargas. 
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APÊNDICE II 
 

MODELO DE ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 

 

   O presente instrumento é parte integrante do artigo científico do Cap QMB 
Douglas de Andrade Maruri, cujo tema é: Condicionantes do planejamento 
logístico: uma proposta de composição básica do Dst Log do 20º B Log Pqdt 
em apoio às operações aeroterrestres da Bda Inf Pqdt, para conquista e 
manutenção de uma C Pnt Ae.  
  Pretende-se por meio da compilação dos dados coletados realizar uma 
comparação da necessidade de meios para o apoio logístico nesse contexto com as 
possibilidades atuais do 20º B Log Pqdt. 
   A fim de conhecer as capacidades da realização do apoio logístico às Op Aet, o 
senhor foi selecionado para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos 
a gentileza de responde-lo o mais completamente possível. 
   A experiência profissional do Sr irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando na atualização da doutrina no que se refere ao apoio logístico. 
   Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 
através dos seguintes contatos: 
   Douglas de Andrade Maruri (Capitão do Quadro de Material Bélico – AMAN 2011) 
   Celular: (24) 981452407 
   E-mail: dougmaruri@gmail.com 

- 

IDENTIFICAÇÃO 

 
 

1. Qual seu posto/graduação? 

       ___________________________ 

 
2. Funções desempenhadas no 20° B Log Pqdt. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE 
OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

  

mailto:dougmaruri@gmail.com
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ENTREVISTA 

 
 

3. O Sr já participou de Dst Log em apoio à alguma Op Aet da Bda Inf Pqdt, ou 
para composição de FT Inf Pqdt? Caso positivo, quais foram? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

4. Caso positivo no questionamento acima, qual era a composição do Dst Log 
(Ex: Elm de Mnt, Sup, Sau...)? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

5. A composição do Dst Log foi suficiente para prestar ou estar preparado para 
prestar o apoio logístico necessário às frações em 1º escalão° (Btl Inf Pqdt)? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

6. Qual a composição que o Sr considera ideal para prestar o apoio logístico aos 
elementos na conquista e Mnt de uma C Pnt Ae nos grupos funcionais 
suprimento, manutenção e saúde? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

7. O Sr considera que o 20º B Log Pqdt possui os meios necessários (pessoal e 
material) para realizar o apoio logístico ideal às Op Aet? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

8. O Sr gostaria que acrescentar alguma observação ao presente questionário? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Obrigado pela participação 
 

 


