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RESUMO 

 

APOIO DO BATALHÃO DE DOBRAGEM, MANUTENÇÃO DE PÁRA-QUEDAS E 

SUPRIMENTO PELO AR NO RESSUPRIMENTO DOS PELOTÕES ESPECIAIS DE 

FRONTEIRA NO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 
 

AUTOR: Thiago Lopes Piexak 

ORIENTADOR: Pedro Eduardo Coutinho Maciel Mendes  

 

Os Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) são frações destacadas na região fronteiriça do país 

que visam garantir a defesa do nosso território e a nossa soberania nacional. Por se localizarem 

em regiões de acesso remoto, faz-se necessário que o sistema de ressuprimento seja realizado 

periodicamente de maneira eficiente. Os modais mais utilizados atualmente são o hidroviário e 

aéreo, porém, ambos apresentam óbices que afetam a subsistência dos militares que vivem nos 

PEFs. O objetivo deste trabalho é apresentar uma alternativa para que o processo de suprimento 

dessas instalações seja realizado de maneira mais eficaz: o Lançamento Aéreo de Suprimento 

(LAS). Através de uma análise descritiva e exploratória foram listadas algumas características 

do atual sistema de ressuprimento dos pelotões e comparadas com as possíveis vantagens da 

aplicação do LAS para este procedimento de suma importância para a manutenção das 

atividades rotineiras dos PEFs. Com esta pesquisa ficou evidenciado que o LAS parece ser a 

melhor opção, não obstante, é ideal que mais pesquisas sejam feitas a respeito do tema para que 

se alcancem índices mais altos de segurança antes de ser efetivamente adotado. 

 

Palavras-chave: Lançamento Aéreo de Suprimento, Pelotão Especial de Fronteira, Amazônia, 

ressuprimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

THE SUPPORT OF FOLDING, MAINTENANCE OF PARACHUTES AND AERIAL 

DELIVERY BATTALION (DOMPSA) IN THE RESUPPLY OF THE SPECIAL 

BORDER PLATOONS IN AMAZON MILITARY COMMAND 

 

AUTHOR: Thiago Lopes Piexak  

ADVISOR: Pedro Eduardo Coutinho Maciel Mendes 

 

The Special Border Platoons (PEF) are selected sections in the border region of the 

country that aim to guarantee the defense of our territory and our national sovereignty. As they 

are located in remote access regions, it is necessary for the resupply system to be performed 

periodically in an efficient manner. The most used methods are waterway and airway; however, 

both have obstacles that affect the subsistence of the troops living in the PEFs. The objective 

of this work is to present a more effective alternative for the supply process of such facilities: 

the Aerial Delivery (LAS). Through a descriptive and exploratory analysis, a few characteristics 

of the current platoon resupply system were listed and compared with the possible advantages 

of applying the LAS for maintaining the daily activities of the PEFs. The present research 

demonstrated that LAS seem to be the best option; however, more research should be carried 

out on the subject so that higher levels of safety are achieved before effectively adopting the 

method. 

 

Keywords: Aerial Delivery, Special Border Platoon, Amazon, Resupply 
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1 INTRODUÇÃO  

 

É sabido que a Floresta Amazônica possui extrema importância a nível continental e 

mundial. Isso ocorre devido à biodiversidade de fauna e flora encontrada na região, bem como 

a grande quantidade de minerais que são utilizados na indústria biológica e química. Outro 

aspecto que ratifica o seu valor é a imensa rede hídrica que se espalha por todo o seu território. 

Com o maior rio do mundo, o rio Amazonas, e seus afluentes, compreende cerca de 20% da 

água doce de todo o planeta. 

A fim de proteger a floresta de atividades ilegais, e visando, também, o desenvolvimento 

da região, o Exército Brasileiro (EB), por intermédio de projetos do Governo Federal, tem 

promovido a ocupação das faixas de fronteira. Através da instalação de Pelotões Especiais de 

Fronteira (PEFs), os militares estão marcando presença e realizando a manutenção da soberania 

nacional. Além disso, influenciam no desenvolvimento social dos núcleos populacionais 

presentes nas suas proximidades. 

Tais instalações são mantidas através de um complexo sistema logístico que, 

periodicamente, envia os suprimentos necessários para a manutenção das atividades das 

Organizações Militares (OM).  

O aparato logístico mais utilizado pelo EB para realizar o ressuprimento dos PEFs 

ocorre através do modal aquaviário, aproveitando-se do rio Amazonas e seus afluentes para 

chegar às localidades mais afastadas. O Centro de Embarcações do Comando Militar da 

Amazônia (CECMA) presta o apoio de transporte para as OMs, disponibilizando embarcações 

e pessoal capacitado para operá-las. 

O CECMA enfrenta diversos desafios para o transporte do suprimento para as diversas 

Unidades espalhadas pela Amazônia. A inexistência de referências cartográficas, a falta de 

sinalização de pontos críticos e a dificuldade nas comunicações são alguns dos problemas 

enfrentados pelo Centro. Outrossim, o regime dos rios, o isolamento, a manutenção diferenciada 

dos meios utilizados, e a primordial necessidade de possuir pessoal especializado e habilitado 

para conduzir com segurança as embarcações empregadas, complementam uma série de 

desafios enfrentados pelo CECMA no planejamento de suas missões de transporte.  

Já as dificuldades encontradas no modal aéreo estão diretamente relacionadas à 

qualidade das pistas de pouso presentes em alguns PEFs, sendo inexistente em outros. 

Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: “Seria o melhor sistema de 

suprimento dos PEFs o utilizado atualmente?”.  
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A partir disso, mostra-se necessário um estudo aprofundado sobre um método 

alternativo de ressuprimento: o Lançamento Aéreo de Suprimento (LAS), realizado pelo 

Batalhão de Dobragem, Manutenção de Pára-Quedas e Suprimento pelo Ar (B DOMPSA). 

Assim, o estudo tem por objetivo realizar uma pesquisa descritiva e exploratória sobre algumas 

características dos dois sistemas de ressuprimento e, futuramente, comparar os resultados 

obtidos. 

Essa pesquisa justifica-se na apresentação de uma solução alternativa para que o 

processo de ressuprimento dos PEFs ocorra de modo mais eficiente. Evitando, assim, possíveis 

perdas de materiais e agilidade no transporte, para, dessa maneira, melhorar as condições de 

vida de quem necessita desse suprimento. 

Nesse sentido, cabe uma profunda análise em algumas características presentes nos dois 

modos de suprimento em questão, o atual e o sugerido. Uma vez que é importante para essas 

Unidades, isoladas em região de selva, que os suprimentos sejam transportados de maneira 

rápida, eficaz e segura. Dessa forma, mantendo suas características químicas e físicas 

inalteradas. 

Em suma, a proposta deste trabalho é relevante pelo propósito de análise para que o 

sistema de ressuprimento dos PEFs seja aperfeiçoado, buscando amenizar ou evitar perdas 

provenientes de problemas no sistema de transporte. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Avaliar os aspectos positivos e negativos do lançamento aéreo de suprimento no 

ressuprimento pelo ar nos PEFs da Amazônia, para verificar a possibilidade de futura execução. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Caracterizar a Região Amazônica. 

Exibir a ocupação amazônica pelo EB e apresentar os PEFs. 

Analisar o sistema atual de ressuprimento nos PEFs. 

Apresentar a sugestão de o ressuprimento nos PEFs ser realizado através do LAS. 

Realizar comparação de características do sistema atual de ressuprimento com o sistema 

de ressuprimento por lançamento aéreo. 

Apresentar o B DOMPSA. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AMAZÔNIA 

 

Segundo reportagem da emissora britânica BBC, a Floresta Amazônica é distribuída 

entre o território de 9 (nove) países: Bolívia (6,87%), Brasil (60,3%), Colômbia (6,95%), 

Equador (1,48%), Guiana (3,02%), Guiana Francesa (1,15%), Peru (11,3%), Suriname (2,1%) 

e Venezuela (6,73%), como demonstrado na figura 1 (COSTA, 2020). 

Figura 1 – Porcentagem de ocupação da Floresta Amazônica nos nove países componentes 

 
FONTE: COSTA, 2020. Acessado em 04/06/2020 

 

A Floresta Amazônica é responsável por distribuir a umidade proveniente do Oceano 

Atlântico por toda a América do Sul, regular o clima da região e também capturar grandes 

quantidades de dióxido de carbono, um dos gases causadores do efeito estufa (COSTA, 2020). 

A Amazônia consiste em um ecossistema de grande valor devido a sua riqueza natural, 

uma vez que abriga uma enorme variedade de minerais e espécies de flora e fauna, o que torna 

a região uma reserva genética de importância mundial para o desenvolvimento da humanidade 

(STEINER; MARMOLEJO, 2008, p. 10). 

 

As características da Amazônia foram determinadas pelos diversos processos 

geológicos, geomorfológicos, climatológicos, hidrográficos e biológicos que 

ocorreram na América do Sul. O ecossistema amazônico é resultado desses processos, 

e a interação destes com a população humana moldou os padrões ambientais presentes 

na região. (COSTA; GALARZA; GOMEZ, 2008, p. 32). 

 

No que tange ao clima da região amazônica, predomina o ambiente quente e úmido, 

com precipitação variável entre 1000 e 3000 mm/ano. Estima-se que 60% das chuvas 
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acontecem através da evapotranspiração, porém, em áreas específicas, a precipitação é baixa, 

por vezes, inferior a 300 mm/ano. A temperatura média é alta, embora conte com grande 

variabilidade espacial e temporal (diminui à maior altitude), flutuando entre 24 e 26 °C, 

aproximadamente (COSTA; GALARZA; GOMEZ, 2008, p. 37). 

Apresentam-se, na Floresta Amazônica, basicamente duas estações bem definidas, 

reguladas pela distribuição das chuvas. O período de maior precipitação pluvial, nos meses de 

novembro a abril, quando as chuvas são violentas e caracterizam os aguaceiros, corresponde à 

estação popularmente chamada de “inverno”, enquanto o período mais seco, com menos 

pluviosidade, é denominado “verão” pelos habitantes locais (BRASIL, 2007, p. 21). 

No que se refere à hidrografia, o comportamento hídrico da Amazônia está condicionado 

pela alternância das estações seca e chuvosa, uma vez que possui afluentes nos dois hemisférios 

do globo terrestre. Além disso, a Amazônia contribui com aproximadamente 20% da água doce 

que flui dos continentes para os oceanos (COSTA; GALARZA; GOMEZ, 2008, p. 34). 

A bacia amazônica apresenta os ciclos de vazante e cheia, que são responsáveis por 

diversos processos biológicos. Na cheia o nível e a vazão da água aumentam, permitindo a 

dispersão dos elementos e aquáticos e melhorando as condições de alimentação dos recursos 

hidrobiológicos. Já na vazante, ocorre a redução gradual da vazão, aumentando o rendimento 

da pesca, uma vez que facilita a captura dos peixes (COSTA; GALARZA; GOMEZ, 2008, p. 

34). 

É na Floresta Amazônica onde se encontra o rio mais extenso do mundo, com 6992,06 

km (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2008): o rio Amazonas. Esse curso d’água tem 

origem na Cordilheira dos Andes e deságua no Oceano Atlântico, possuindo mais de mil 

afluentes, sendo os três maiores: Madeira, Purus e Juruá (COSTA; GALARZA; GOMEZ, 2008, 

p. 37). 

Quanto à vegetação, a Floresta Amazônica é majoritariamente densa, composta por 

florestas tropicais ombrófilas, cujas folhas são largas e perenes, de terra firme e de florestas em 

transição que se distribuem em, aproximadamente, 6 milhões de km². É predominante a 

presença de árvores de grande porte e valor comercial, transformando essas florestas  em 

regiões suscetíveis à pressão da atividade madeireira e, em algumas regiões, também a 

incêndios (ARMENTERAS; MORALES,2008, p. 132). 

As grandes árvores da Floresta Amazônica têm vital importância para a manutenção do 

terreno amazônico. A partir da densa vegetação presente na região, os solos, que em sua maioria 

são rasos, mal estruturados e pobres, obtêm os nutrientes necessários para a sua sobrevivência 

(LOUREIRO, 2002, p.113). 
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A Amazônia possui uma infinidade de recursos que se constituem em objetos de 

interesse não só do Brasil, mas de todo o mundo. São recursos minerais, vegetais, da fauna e 

hídricos (ALMEIDA, 2002, p. 43). 

 

Sua importância reside na vasta área de floresta tropical remanescente, que oferece 

vários serviços e produtos ambientais valiosos (fármacos, enzimas, banco genético, 

etc.). Dentre os serviços ambientais, destacam-se o fato de a floresta possuir alta 

diversidade biológica, sua capacidade de captura e armazenamento de carbono, além 

do balanço energético e da regulação hidrológica em escala continental e global. 

(ARMENTERAS; MORALES,2008, p. 130). 

 

Devido a sua importância, a área enfrenta problemas sérios como o garimpo, o qual cria 

problemas internacionais e sociais, e também favorece a ocorrência de outras atividades ilícitas, 

a exemplo do desmatamento da floresta, que provoca perda de biodiversidade e causa erosão 

no solo (ARMENTERAS; MORALES, 2008, p. 135), e o narcotráfico, que, por sua vez, 

estimula crimes transnacionais e cria novas áreas de consumo. Além desses dois entraves, a 

região também possui a demarcação de áreas indígenas e áreas de preservação ambiental, 

causando embaraço às Forças Armadas na vigilância e defesa das fronteiras, entre outros 

problemas (BRASIL, 2007, p. 1-2). 

 

2.2 OCUPAÇÃO DA AMAZÔNIA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

A presença do EB na região amazônica é uma forma de manter a soberania nacional, 

levar e assegurar os direitos constitucionais para os povos que lá habitam, seguindo, desta 

maneira, o caput do artigo 142 da Constituição da República Federativa do Brasil: 

 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e 

na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à 

defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

deste, da lei e da ordem. (BRASIL, 1988). 

 

Conforme o Decreto n° 6513 de 2008, temos que:  

 

O Comando do Exército deverá instalar unidades militares permanentes, além das já 

existentes, nas terras indígenas situadas em faixa de fronteira, conforme plano de 

trabalho elaborado pelo Comando do Exército e submetido pelo Ministério da Defesa 

à aprovação do Presidente da República. (BRASIL, 2008). 
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Vários projetos do Governo Federal incentivam a ocupação da região amazônica. Como 

exemplo, tem-se o Programa Amazônia Protegida e o Programa Calha Norte do Amazonas. O 

primeiro é um portfólio de projetos e de ações estratégicas orientadas para a preservação da 

soberania brasileira sobre a região amazônica, tendo a defesa, o desenvolvimento sustentável, 

a paz social e a preservação ambiental como eixos estruturantes (SENTINELA, 2013). 

Tem como objetivo:  

 

(...) a implantação, construção, reorganização, transformação e rearticulação de 

Organizações Militares (OM) e de Pelotões Especiais de Fronteira (PEF). Também 

visa a adequação da infraestrutura, a revitalização dos PEF e das OM já existentes, e 

a implantação de ações que tragam o bem-estar social e a qualidade de vida à família 

militar e às comunidades do entorno. (SENTINELA, 2013). 
 

Já o segundo foi criado durante os governos militares, mas executado durante o mandato 

do então presidente José Sarney. Foi responsável pela construção de quartéis de brigada, PEFs, 

trechos de rodovias, aeródromos, hospitais, escolas, centros de saúde, entre outros, 

(BURSZTYN; DRUMMOND; FRANCHI, 2011, p. 29) com o objetivo de atuar na manutenção 

da soberania nacional, inibir a proliferação de atividades ilícitas e servir como núcleo de 

colonização e apoio às comunidades locais (PROGRAMA, 2013). 

Além das atividades citadas anteriormente, o EB presta apoio às comunidades civis e 

indígenas que orbitam em torno dos quartéis, por meios de suas OM: 

 

(...) realizam o transporte de merenda escolar, hospedagem e alimentação de 

professores. Proporcionam, ainda, manutenção de internato para crianças pobres e 

direção de centros de treinamentos profissionalizantes. Participam de campanhas de 

imunização contra endemias da área, executam evacuação aeromédica, suprimento de 

gêneros alimentícios e instalação de meios de comunicação, inclusive antenas 

parabólicas com retransmissores.  (A LOGÍSTICA). 

 

 

A partir dessas ações realizadas pelo EB, evidenciam-se as figuras do Braço Forte, que 

realiza a proteção da região, e da Mão Amiga, que auxilia a população local com os mais 

diversos aspectos (A LOGÍSTICA). 

Como visto anteriormente, a grande importância econômica, biológica e cultural da 

região amazônica levou à criação de OMs destinadas à proteção das fronteiras: os 

Destacamentos, os PEFs e as Companhias Especiais de Fronteira (GARCIA; NAGEM, 2017, 

p. 308). 
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2.3 O PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA 

 

Os PEFs têm como missão: 

 

(...) a vigilância da fronteira, cooperando ainda com a vivificação da área. Assim, as 

suas tarefas não se limitam à atividade militar, estendendo-se também às atividades 

complementares. Estas últimas ligam-se basicamente à produção, em pequena escala, 

de gêneros alimentícios de origem vegetal e animal e à prestação de serviços para si 

próprio e para a comunidade civil existente ao redor do aquartelamento. (BRASIL, 

1997, p. 9-4). 

 

Nota-se que o EB desempenha um papel social relevante na Amazônia. As populações 

civis que se encontram próximas aos PEFs, são auxiliadas através das chamadas “ações 

subsidiárias”. Dentre essas ações destacam-se atividades como a ação colonizadora dos PEFs, 

decorrente da fixação de civis em torno deles; a educação de 1º e 2º graus proporcionada; o 

apoio de saúde com a instalação de pequenos hospitais e enfermarias que se caracterizam como 

os únicos locais de atendimento para a população; e a integração entre os núcleos populacionais 

da região (A LOGÍSTICA). 

As unidades de apoio logístico da região dependem, quase totalmente, do modal 

aquaviário. Isso acontece uma vez que a rede de estradas da Amazônia é escassa e a capilaridade 

fluvial é muito abundante. Por tal motivo, o suprimento necessário à manutenção da vida 

vegetativa dos PEFs é levado às OMs mais distantes, principalmente, em embarcações como o 

Ferry Boat e balsas (BRASIL, 2017, p. 18). 

 

2.4 SUPRIMENTO 

 

Suprimento, é definido pelo dicionário Michaelis como:  

 

Suprimento 

1 Ato ou efeito de suprir. 

2 Ação ou efeito de acrescentar, de adicionar, de suplementar; adição, suplemento. 

3 Aquilo que serve para satisfação de necessidades. 

4 Empréstimo que se toma ou se dá mediante certas garantias. 

5 Ação ou efeito de doar auxílio, materiais, alimentos etc.; provimento, provisão. 

6 POR EXT Tudo o que se doa ou entrega. 

7 Despacho ou decisão suplementar; adendo. (MICHAELIS, 2015). 

 

 

Em se tratando de logística, de acordo com o Manual de Campanha C 100-10 sobre 

Logística Militar Terrestre, em sua segunda edição, a função suprimento “refere-se ao conjunto 
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de atividades que trata da previsão e provisão do material de todas as classes, necessário às 

organizações e às forças apoiadas”, podendo ser empregada, também, com o sentido de item, 

artigo ou material (BRASIL, 2003, p. 8-1). 

No Manual de Campanha EB70-MC-10.238, sobre Logística Militar Terrestre, 

encontra-se a classificação dos suprimentos, agrupados de acordo com a finalidade de emprego. 

Os suprimentos são divididos nas seguintes classes: 

 

Classe I - Subsistência, incluindo ração animal e água. 

Classe II - Material de intendência, englobando fardamento, equipamento, móveis, 

utensílios, material de acampamento, material de expediente, material de escritório e 

publicações. Inclui vestuário específico para Defesa Química, Biológica, Radiológica 

e Nuclear (DQBRN). 

Classe III - Combustíveis, óleos e lubrificantes (sólidos e a granel). 

Classe IV - Construção, incluindo equipamentos e materiais de fortificação. 

Classe V - Armamento e munição (inclusive DQBRN), incluindo foguetes, mísseis, 

explosivos, artifícios pirotécnicos e outros produtos relacionados. 

Classe VI - Material de engenharia e cartografia 

Classe VII - Tecnologia da informação, comunicações, eletrônica e informática. Inclui 

equipamentos de imageamento e de transmissão de dados e voz. 

Classe VIII - Saúde (humana e veterinária), inclusive sangue. 

Classe IX - Motomecanização, aviação e naval. Inclui viaturas para DQBRN. 

Classe X - Materiais não incluídos nas demais classes, itens para o bem-estar do 

pessoal, artigos reembolsáveis e equipamentos (detecção e descontaminação) 

DQBRN. (BRASIL, 2018, p. 3-2). 

 

2.5 TRANSPORTE 

 

O transporte, segundo o Manual de Campanha C55-1 sobre Transportes Militares, é a 

operação logística que envolve ações relativas ao deslocamento de recursos necessários às 

organizações e às forças militares. É dividido em três modalidades: transporte terrestre, 

transporte hidroviário e transporte aéreo (BRASIL, 1983, p. 2-1). 

A primeira engloba aqueles meios de transporte que se desenvolvem ligados ao solo, 

podendo ser dutoviário, ferroviário e rodoviário. O transporte dutoviário possui vantagens em 

relação aos demais modos por ser o mais econômico, menos suscetível de destruição pelo 

inimigo e reduzir as necessidades de outros meios de transporte. Em contrapartida tem pontos 

de origem e destino imutáveis, movimenta somente o produto para o qual foi projetado e é 

vulnerável à ação de sabotadores (BRASIL, 1983, p. 4-10-4-11). 

Já o transporte ferroviário é o mais indicado para o transporte de grandes massas a 

longas distâncias, é o menos vulnerável às condições meteorológicas e evita o desgaste do 

material orgânico. Porém, tem desvantagens como depender de terminais, permitir pouca 
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flexibilidade e exige pessoal especializado para seu funcionamento (BRASIL, 1983, p. 4-5-4-

6). 

Enquanto isso o transporte rodoviário apresenta como vantagens uma grande 

flexibilidade, a não dependência de terminais e menor vulnerabilidade à ação inimiga. Como 

desvantagens, nota-se o elevado custo operacional deste modal, a sujeição às condições 

climáticas e a reduzida capacidade para o transporte de grandes massas (BRASIL, 1983, p. 4-

2). 

Conforme o Diagnóstico Logístico do Comando Militar da Amazônia - Amazônia 

Ocidental, a utilização do modal rodoviário é possível em 9 PEFs. São os PEFs de Bonfim 

(RR), de Normandia (RR), de Pacaraima (RR), de Uiramutã (RR), de Príncipe da Beira (RO), 

de Epitaciolândia (AC) e de Plácido de Castro (AC) (BRASIL, 2017, p. 28-44). 

Os transportes hidroviários incluem o marítimo (oceânico e costeiro ou de cabotagem) 

e o de águas interiores. Seus principais benefícios são a capacidade de levar grandes massas a 

longas distâncias com uma só embarcação, transportar qualquer tipo de carga, fácil controle e 

flexibilidade para alterar o itinerário e custo mais baixo que os modais aéreo e terrestre. Como 

malefícios tem-se a lentidão do transporte, a exigência de terminais especializados e a sujeição 

a retardos ou interrupções devido ao congestionamento ou destruição de terminais ou de seus 

acessos (BRASIL, 1983, p. 5-1). 

Na Amazônia, o modal de transporte ferroviário é utilizado principalmente para o 

transporte de produtos minerais e combustível, porém atua em uma área que envolve apenas os 

estados Pará e Maranhão, enquanto o modal rodoviário é escasso. Assim, o modal hidroviário 

é largamente empregado, aproveitando-se da extensa rede de rios navegáveis existente na região 

(CAMPOS, 2018, p. 17). 

Atualmente, uma das OMs responsáveis pelo transporte fluvial tático e logístico na 

Amazônia Ocidental é o CECMA, que realiza a movimentação do suprimento dos Órgãos 

Provedores (OP) aos batalhões, e estes descentralizam os recursos para suas OM apoiadas. 

Além do transporte logístico, essa unidade também deve elaborar pesquisa e doutrina referentes 

a tecnologias de navegação e habilitar recursos humanos através de cursos e estágios 

(PIMENTEL, 2018, p.13). 

Segundo seu sítio eletrônico, a missão dessa unidade ímpar do EB é: 

 

Realizar o transporte fluvial, com seus meios orgânicos, para as unidades militares da 

Amazônia Ocidental e capacitar os recursos humanos do Comando Militar da 

Amazônia, Comando Militar do Norte e Comando Militar do Oeste para as atividades 

da navegação fluvial, contribuindo com a missão da 12ª Região Militar/Comando 
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Militar da Amazônia.    (CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO 

MILITAR DA AMAZÔNIA, 2016). 

 

Finalmente, o transporte aéreo garante rapidez de deslocamento, não possui um número 

limitado de rotas para o mesmo ponto de destino e não sofre com obstáculos terrestres 

intermediários. Em contrapartida, apresenta pequena capacidade de transporte de grandes 

volumes de carga, depende de aeroportos ou pistas de aterragem, das condições meteorológicas, 

sendo também vulnerável a ataques aéreos e ao fogo antiaéreo inimigo (BRASIL, 1983, p. 6-

1). 

Estão disponíveis, na 12ª Região Militar, três tipos de transporte aéreo. O primeiro se 

trata dos helicópteros do 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º B Av Ex), que em sua maioria 

são utilizados para evacuação aeromédica devido a sua limitada capacidade de transporte. Outra 

opção são aviões de empresas da aviação civis também utilizadas para a realização do transporte 

aéreo na região. Por fim, algumas aeronaves de asa fixa da Força Aérea Brasileira (FAB), como 

o C-105 A (Amazonas) ou o C-98 (Caravan), realizam o ressuprimento dos PEFs de acordo 

com o tipo de pista de pouso encontrada no pelotão (BRASIL, 2017, p. 58-59) 

Segundo o Manual de Campanha EB20 – MC – 10.204, a distribuição dos suprimentos, 

fase final do ciclo logístico, é o que faz chegar os provimentos aos usuários de maneira oportuna 

e efetiva, a partir dos modais supracitados. Abarca um sistema de pessoal, instalações, técnicas 

e procedimentos, de modo a proporcionar a melhor forma de receber, acondicionar, entregar e 

controlar o fluxo da cadeia logística entre o ponto de recepção e o ponto de destino (BRASIL, 

2014, p. 2-3). 

A distribuição ainda exige o conhecimento da situação das operações correntes, dos 

planejamentos das ações de médio e longo prazo, da disponibilidade e localização de recursos 

e necessidades dos usuários. A fim de garantir a melhor utilização possível dos meios de 

transporte e reduzir ao mínimo indispensável os percursos, transbordos e manuseio dos 

recursos, se faz necessário flexibilidade e adaptabilidade. Além disso, outro aspecto importante 

da distribuição é a capacidade de rastrear a identidade, a situação e a localização das unidades, 

cargas e passageiros de um ponto até outro (BRASIL, 2014, p. 2-3-2-4). 

Segundo o Manual de Campanha C100 – 10, a distribuição obedece aos seguintes 

princípios:  

 

Princípios a serem obedecidos na distribuição  

(1) O sistema de distribuição deve ser flexível, funcionando segundo normas 

adaptáveis às diferentes situações.  
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(2) As organizações de apoio devem dispor de estoques suficientes, escalonados em 

largura e profundidade, em condições de atender às necessidades dos usuários nos 

locais, nas quantidades e nos momentos oportunos.  

(3) A localização do suprimento deve permitir a redução no tempo de distribuição.  

(4) Cada comandante deve ter sob seu controle apenas o suprimento necessário para 

o cumprimento da sua missão, incluindo o nível de segurança.  

(5) O sistema de distribuição deve assegurar a melhor utilização possível dos meios 

de transporte disponíveis e reduzir ao mínimo indispensável os percursos, as 

baldeações e os manuseios do suprimento. (BRASIL, 2003, p. 8-15). 

 

A respeito dos processos de distribuição, o Manual de Campanha C100-10, sobre 

Logística Militar Terrestre, em sua 2ª edição, cita os três métodos utilizados pelo EB: 

distribuição na instalação de suprimento, distribuição na unidade e distribuição por processos 

especiais. 

O primeiro trata-se do processo onde a OM apoiada busca, com seus próprios meios de 

transporte, o suprimento a ser recebido do escalão que a apoia. Já a distribuição na unidade o 

escalão que apoia é o responsável por transportar o suprimento até a unidade apoiada. Enquanto 

o último depende de necessidades específicas das operações, podendo ser comboio especial, 

posto de suprimento móvel, reserva móvel e suprimento por via aérea (BRASIL, 2003, p. 8-

16). 

 

2.6 LANÇAMENTO AÉREO DE SUPRIMENTO  

 

Este último é indicado, principalmente, nas seguintes situações: 

 

1) transposição de obstáculos de vulto;  

2) operações profundas, que exijam deslocamentos longos e rápidos;  

3) inexistência de uma rede de estradas adequadas para suportar a tonelagem 

necessária;  

4) interdição ou redução da capacidade de tráfego das estradas;  

5) isolamento de tropas amigas, principalmente por ação do inimigo; e  

6) urgência na realização do suprimento. (BRASIL, 2003 p. 8-16). 

 

Encaixando-se no contexto da região amazônica, o suprimento por via aérea tem 

atendido, no mínimo, quatro situações das seis apresentadas pelo Manual de Campanha C 100-

10. A floresta se mostra um obstáculo de vulto uma vez que apresenta vegetação densa, e 

também uma rede rodoviária bastante precária, inadequada para suportar a tonelagem de 

suprimento necessária. Por fim, acata também o isolamento de tropas amigas, uma vez que os 

PEFs se localizam nas faixas de fronteira, relativamente longe de outras unidades do EB 

(CAMPOS, 2018, p. 16). 
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O suprimento aéreo foi empregado inicialmente na 2ª Guerra Mundial, porém, apenas 

na campanha da Coreia a utilização de lançamento de material pesado ou suprimento em geral 

atingiu grande vulto nas operações, e a consequente importância histórica. Consiste em entregar 

os suprimentos necessários por meio do lançamento de cargas. Requer um contínuo 

aprimoramento das técnicas de emprego devido às características das Zonas de Lançamento 

(ZL), aquáticas ou terrestres, às balísticas dos paraquedas, aos dispositivos de amortecimento 

de impacto e aos equipamentos de navegação (BRASIL, 2007, p. 1-1). 

Atualmente esse sistema de ressuprimento tem sido utilizado também em missões de 

ajuda humanitária. O exército americano realizou lançamentos de carga para auxiliar as vítimas 

de um terremoto que assolou o Haiti em 2010 (BBC NEWS BRASIL, 2010). Mais 

recentemente, tropas dos Estados Unidos lançaram suprimentos para forças militares iraquianos 

isolados em Bayji, no norte do Iraque (EISENSTADT, 2016). 

Os principais fatores que impõem a utilização do suprimento pelo ar são as péssimas 

condições das vias de transporte, o terreno difícil e as condições climáticas adversas. Além 

disso, as limitações de tempo e a necessidade do abastecimento de tropas com eficácia também 

compelem a utilização desse processo especial de suprimento (BRASIL, 2007, p. 1-1). 

O LAS permite o fluxo de provimento para a tropa apoiada com menor possibilidade de 

interferência inimiga, independe de aeroportos, aeródromos ou pistas de aterragem e reduz o 

tempo de suprimento, levando-o direto ao usuário final. Por outro lado, há a necessidade de 

recolher e evacuar os materiais, apresenta uma relativa limitação de peso, uma vez que é lançado 

por fardo ou carga e também é limitado pelas condições meteorológicas, pelo raio de ação das 

aeronaves, pelas condições do vento para navegação, de acordo com os equipamentos utilizados 

(BRASIL, 2007, p. 1-1-1-2). 

 

2.7 O BATALHÃO DE DOBRAGEM, MANUTENÇÃO DE PÁRA-QUEDAS E 

SUPRIMENTO PELO AR 

 

A OM responsável pelas atividades de lançamento de cargas, no âmbito do EB, é o B 

DOMPSA. O Batalhão é encarregado pela gestão e acompanhamento da evolução de todo o 

material aeroterrestre e também por realizar estudos para o desenvolvimento da doutrina e 

padronização da técnica. Possui, ainda, a única subunidade na América Latina que tem a 

capacidade operacional de realizar a preparação e lançamento pesado de bordo, a Companhia 

de Preparação e Lançamento de Carga (CPLC), projetando, dessa maneira, a soberania nacional 

no âmbito continental (COMANDO MILITAR DO LESTE, 2016). 



26 

 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta área do trabalho destina-se a restringir o presente estudo, apresentar o conceito e 

as limitações do método utilizado. Para esse fim, serão tomadas como base as definições 

existentes nas obras “Como elaborar projetos de pesquisa” (GIL, 2008) e “Metodologia 

científica: um manual para a realização de pesquisas em Administração” (OLIVEIRA, 2011). 

Quanto ao objetivo, a pesquisa em questão terá caráter descritivo. 

 

 As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis. (...) São pesquisas descritivas aquelas que visam descobrir a existência de 

associações entre variáveis. (GIL, 2008). 

 

Ainda em relação ao objetivo, o trabalho se caracteriza também como pesquisa 

exploratória.  

 

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. (...) Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e análise de exemplos que estimulem a compreensão. (GIL, 

2008). 

 

A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, pois, segundo Oliveira (2011), os dados 

coletados serão predominantemente descritivos. Assim, os documentos a serem obtidos serão 

ricos em descrições a respeito dos processos de suprimentos realizados na região da Amazônia 

Ocidental (OLIVEIRA, 2011, p. 25). 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Quanto aos métodos, a presente pesquisa será realizada a partir de pesquisa bibliográfica 

e pesquisa documental. 

 

3.2.1 Pesquisa Bibliográfica 
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A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2008). 

 

3.2.2 Pesquisa Documental 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 

essencial entre ambas está na natureza das fontes. A pesquisa documental vale-se de materiais 

que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 

com os objetos da pesquisa. A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. Há que 

se considerar que os documentos constituem fonte rica e estável de dados (GIL, 2008). 

 

3.2.3 Questionário 

 

O questionário “[...] refere-se a um meio de obter respostas às questões por uma fórmula 

que o próprio informante preenche” (CERVO & BERVIAN apud OLIVEIRA, 2011, p. 37). 

Ele pode conter perguntas abertas e/ou fechadas. As abertas possibilitam respostas mais ricas e 

variadas e as fechadas maior facilidade na tabulação e análise dos dados.  

Dentre as vantagens do questionário, destacam-se as seguintes: ele permite alcançar um 

maior número de pessoas; é mais econômico; a padronização das questões possibilita uma 

interpretação mais uniforme dos respondentes, o que facilita a compilação e comparação das 

respostas escolhidas; além de assegurar o anonimato ao interrogado. (OLIVEIRA, 2011) 

Com base nessas características, o questionário do presente trabalho (Apêndice 1) 

buscou respondentes que tenham exercido a função de comandante de algum PEF. Dentro deste 

critério, definido pelo autor, vinte comandantes/ex-comandantes de PEF responderam o 

questionário, contribuindo para o desenvolvimento deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 COMPARAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE RESSUPRIMENTO E O 

RESSUPRIMENTO POR LANÇAMENTO AÉREO DE SUPRIMENTO 

 

4.1.1 Condições do suprimento e necessidade de fontes extras 

 

No questionário realizado pelo autor, foi perguntado aos comandantes dos PEFs, atuais 

e anteriores, a respeito de questões logísticas que envolvem essas OMs tão importantes para a 

defesa, soberania e desenvolvimento brasileiros na região amazônica. 

Uma das perguntas buscava que o respondente informasse sobre as condições nas quais 

os provimentos recebidos chegavam no PEF logo após o processo de distribuição dos mesmos. 

Como resposta, cerca de 70% dos comandantes/ex-comandantes afirmaram que já receberam 

suprimentos fora de condições de consumo, conforme gráfico abaixo. 

Gráfico 1 - Já recebeu o suprimento danificado? 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Entre os questionados que responderam positivamente à pergunta tratada acima, alguns 

especificaram suas respostas, afirmando que os suprimentos recebidos danificados variam 

desde produtos hortifrutigranjeiros até objetos de uso pessoal, conforme observado no Gráfico 

2. 

70%

30%

Sim Não
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Gráfico 2 - Especificação dos produtos recebidos já danificados 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

 Os motivos que faziam o suprimento chegar deteriorado elencados pelos interrogados 

foram, principalmente, o tempo destinado ao transporte, que geralmente, causava alterações nos 

produtos. Outros fatores também foram citados, como por exemplo o mau acondicionamento 

no interior do meio de transporte utilizado no processo. 

Com expressivo número de vezes onde os suprimentos já chegavam avariados, 

perguntou-se se havia a necessidade de procura de alguma fonte extra de suprimentos para 

subsistência do pelotão. Dos vinte respondentes, apenas 2 responderam que não existia fonte 

alternativa de obtenção de gêneros, os demais responderam conforme o gráfico abaixo. 

Gráfico 3 - Fontes alternativas de obtenção de gêneros nos PEF 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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As justificativas elencadas pelos questionados para a utilização de outras fontes de 

gêneros vão de questão de variedade e a qualidade na alimentação dos militares do PEF até pela 

demora para receber o produto, o que causa, por vezes, a deterioração do mesmo.  

Cabe ressaltar que os comandantes dos PEFs que participaram do questionário recebiam 

entre 1 e 6 toneladas de suprimento em cada processo, variando de acordo com necessidade de 

suprimento, capacidade de transporte, tempo para um novo ressuprimento ou então a 

capacidade de armazenagem na unidade. 

 

4.1.2 Tempo de transporte 

 

Como visto no item 4.1.1, a velocidade de transporte é muito importante para o processo 

de ressuprimento. Seja para evitar o perecimento de algum produto ou até mesmo por motivos 

de urgência da demanda de algum gênero. 

Comparando o sistema de ressuprimento mais utilizado na Amazônia, o fluvial, e o 

sistema proposto pelo presente trabalho, o LAS, percebe-se que o segundo é mais vantajoso 

nesse quesito, uma vez que é realizado através do modal aéreo. 

A rapidez do LAS poderia evitar que chegasse aos PEFs itens em más condições devido 

ao tempo de transporte, sendo assim uma solução para o problema apresentado no tópico 

anterior. 

Um óbice decorrente da utilização do LAS, porém, é o impacto da carga ao tocar o solo, 

que também pode causar danos ao suprimento. Portanto, mesmo que haja uma vantagem do 

lançamento do suprimento quanto ao tempo de transporte, há mais chances de deterioração dos 

produtos necessitados pelo PEF devido ao choque da carga com a superfície. 

 

4.1.3 Infraestrutura dos PEFs 

 

Segundo o Diagnóstico Logístico do Comando Militar da Amazônia, a região não dispõe 

de infraestrutura adequada para ser operada por meio do modal de transporte hidroviário, uma 

vez que poucas guarnições possuem terminais portuários autorizados pela Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ) (BRASIL, 2017).  

 

Terminal Portuário Autorizado é uma instalação de uso público destinada à 

movimentação de cargas no transporte portuário, aéreo, rodoviário e ferroviário. 

Segundo a ANTAQ, cais ou píer são os tipos de terminais portuários normalmente 

utilizados. No caso do terminal portuário do CECMA, este se encontra inserido no 

grupo em questão, sendo classificado, segundo a própria ANTAQ, como uma 
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Instalação Portuária sob Registro (IPR). Apesar disso, sua estrutura é extremamente 

deficiente e ineficaz, com a total dependência de estivadores para o embarque e 

desembarque das cargas transportadas (BRASIL, 2017). 

 

Em decorrência da necessidade de adequação às condições geográficas da região e 

também da precária infraestrutura, a preparação e execução das viagens logísticas fluviais na 

região são realizadas com improvisos. Concomitantemente, ocorre na região, a utilização de 

embarcações com o tempo de vida útil, cerca de 20 anos, ultrapassado (cerca de 85% das 

embarcações se encontram nessas condições), com limitada capacidade de carga e que 

demandam difícil manutenção, impactando significativamente no custo operacional das 

atividades (BRASIL, 2017). 

A infraestrutura necessária para o suprimento aéreo por vezes é insuficiente, 

impossibilitando o pouso e a decolagem das aeronaves C-105 A ou C-98 nos PEFs em 

determinadas épocas do ano (BRASIL, 2017). O órgão responsável por projetar, construir e 

recuperar aeroportos em regiões inóspitas e de difícil acesso na Amazônia Legal é a Comissão 

de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA). 

Devido à precariedade das infraestruturas, conforme explícito acima, tanto para o modal 

hidroviário, quanto para o modal aéreo, sugere-se o LAS como opção para o ressuprimento dos 

PEFs. Tal opção aparenta ser vantajosa uma vez que não necessita que o avião faça uso das 

pistas de pouso, assim, sendo as condições das mesmas indiferente para o suprimento.  

 

4.1.4 Meios empregados 

 

Os meios hidroviários empregados no ressuprimento da região delimitada pelo 

Comando Militar da Amazônia tem como caraterística marcante a total assimetria entre as 

balsas que realizam as viagens logísticas. A incompatibilidade se faz evidente pelo tipo, 

dimensões, capacidade e até mesmo pelo tempo de uso e acaba prejudicando a formação dos 

módulos logísticos, que se tornam limitados em suas capacidades (área e volume), uma vez que 

impede uma atrelagem perfeita entre as embarcações (CAMPOS, 2018). 

Tais módulos logísticos são formados por duas ou três balsas que atendem, 

praticamente, toda a demanda de transporte fluvial da OM. Porém, o fator limitador da 

capacidade de transporte é relativo à área e ao volume da carga e não à capacidade em 

tonelagem (CAMPOS, 2018). 

Já quanto ao suprimento aéreo realizado atualmente na região, o EB e a FAB contam 

com frota de aeronaves reduzida e antiga e que, como dito anteriormente neste trabalho, por 
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vezes, não conseguem utilizar as pistas de pouso dos PEFs devido às condições das mesmas. 

Outro problema encontrado se mostra na reduzida disponibilidade de horas de voo (HV) e 

também seu elevado custo (BRASIL. 2017). 

De acordo com as circunstâncias apresentadas, o Comando Logístico do Exército 

(COLOG) vem descentralizando recursos para a contratação de aeronaves civis de modo a 

complementar as necessidades logísticas da região. Tal medida proporcionou excelente 

resultado de eficiência, uma vez que trouxe flexibilidade e capacidade de rápida intervenção 

logística ao Comando da 12ª Região Militar (RM) (BRASIL, 2017). 

Mesmo com tais benefícios e o investimento definido a partir da Portaria Nº 019-EME, 

de 27 de janeiro de 2016, a utilização de aeronaves civis pode não ser a melhor solução para o 

problema apresentado neste trabalho. Uma vez que, em estudo realizado por Gabriel Alves 

Medeiros, oficial do EB e possuidor do curso de dobragem, manutenção de paraquedas e 

suprimento pelo ar, foi provado que seria economicamente mais vantajoso a utilização do LAS. 

Segundo MEDEIROS, o valor total de uma carga média de suprimento, através do 

Sistema de Liberação de Containers (CDS) é de R$ 17147,31, porém o valor consumido por 

lançamento é de R$ 1362,51. Ao comparar o preço do aluguel de uma aeronave civil utilizada 

para o suprimento dos PEFs e o custo dos lançamentos tem-se uma equivalência de trinta e sete 

lançamentos de cargas médias, o que equivale a trinta e sete toneladas de suprimento.  

Desta forma, para um PEF que necessita de um suprimento de até dez toneladas por 

mês, teria o mesmo valor gasto para cumprir a cota mensal de apoio logístico com aeronave 

contratada equivalente a quatro meses de apoio pelo LAS.  

Um problema citado pelo militar é a necessidade de infiltração de uma Equipe de Terra 

(ET), composta, no mínimo, por um dompsa, um auxiliar dompsa, três manipuladores de 

suprimento e um motorista. Com isso, faz-se primordial que esta equipe carregue todos os 

equipamentos necessários para o cumprimento consigo durante o salto. Outra peculiaridade 

analisada por MEDEIROS é a altura mínima para o lançamento dos militares (5000 pés) e da 

carga (500 pés), delimitada pelo tipo de paraquedas quanto pela aeronave. 

A respeito da segurança da ZL, ainda de acordo com MEDEIROS, seria realizada por 

militares do PEF e pela ET, que, a partir do impacto da carga no solo, fica responsável também 

pelo recolhimento de todo o material permanente, para sua reutilização. Posteriormente a equipe 

deve aguardar a exfiltração, seja pelo rio ou por outro modal.  

O estudo feito por MEDEIROS comparou os custos do LAS com a utilização de 

aeronaves civis utilizadas para transporte de suprimento na região amazônica. Já quanto ao uso 

de aeronaves militares para esse fim, não se faz necessária a comparação de gastos, uma vez 
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que o transporte das cargas para lançamento ocorre através das mesmas aeronaves. Acrescido 

a isso, tem-se, ainda, as despesas geradas pela exfiltração da ET. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando-se os aspectos analisados, percebe-se que o LAS, um processo de 

suprimento especial, seria uma alternativa conveniente para complementar o atual sistema de 

ressuprimento dos PEFs na Amazônia. Principalmente em situações específicas, onde os demais 

processos não sejam totalmente eficientes. Uma vez que a total substituição dos métodos de 

suprimento não é economicamente viável. 

Aliado à utilização deste processo de suprimento, quando necessário, mostra-se 

relevante a incrementação de outros fatores para aproximar-se do ideal, tais como a recuperação 

das pistas de pouso de todos os PEFs, a partir de apoio da COMARA, a revitalização da frota 

de aviões utilizadas e o aumento da quantidade de HV disponibilizadas para a atividade. 

O tema exige um estudo mais aprofundado, onde possam ser observados outros pontos 

que sejam capazes de contribuir para a melhor definição do sistema de ressuprimento mais 

adequado para a região. 

Informações a respeito da quantidade de embarcações/aeronaves em condições de serem 

empregadas para a função, a análise do custo-benefício do LAS quando comparado aos outros 

sistemas de ressuprimento, a relação entre carga e volume que cada meio de transporte consegue 

carregar em cada viagem, entre outros, podem auxiliar para a escolha do sistema de 

ressuprimento mais propício. 
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APÊNDICE  

 

APÊNDICE A - Questionário a respeito do sistema de ressuprimento dos Pelotões 

Especiais de Fronteira (PEFs) 

 

Onde se encontra o PEF que o senhor comanda/comandou? 

[ ] Comando Militar da Amazônia 

[ ] Comando Militar do Norte 

[ ] Comando Militar do Oeste 

 

Entre quais datas o senhor comandou o PEF? 

Pergunta aberta. 

 

Através de qual(is) modal(is) de transporte é/era realizado o sistema de ressuprimento 

no seu PEF? 

[ ] Modal Rodoviário 

[ ] Modal Hidroviário 

[ ] Modal Aéreo 

[ ] Outro: ________ 

 

Qual a origem dos suprimentos recebidos no seu PEF? 

Pergunta aberta. 

 

Quanto tempo a equipe responsável pela entrega do suprimento fica empregada na 

atividade até ser liberada para retornar a sua OM de origem? 

Pergunta aberta. 

 

Qual a frequência que o seu pelotão é/era ressuprido? 

[ ] Uma vez por semana 

[ ] Uma vez a cada quinze dias 

[ ] Uma vez por mês 
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[ ] Outro: _________ 

 

A respeito da relação entre peso e volume, quanto, aproximadamente, o senhor 

recebe/recebia de suprimento em cada processo de ressuprimento? 

Pergunta aberta. 

 

Já ocorreu de, em algum processo de ressuprimento, alguns itens chegarem danificados 

ou estragados devido ao tempo demandado de transporte? Se sim, qual(is)? 

[ ] Sim: _________ 

[ ] Não 

 

Existia alguma fonte alternativa utilizada para complementar os gêneros alimentícios 

recebidos? 

[ ] Não. 

[ ] Sim, plantação de frutas, legumes e verduras. 

[ ] Sim, criação de animais. 

 

Em caso de resposta afirmativa na pergunta anterior, explique por que foi feita a escolha 

a respeito da complementação dos gêneros. 

Pergunta aberta. 

 

Há algo mais que o senhor considere relevante mencionar a respeito do ressuprimento 

do PEF? 

Pergunta aberta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


