
 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 

 
 
 
 
 
 
 

 Maj Int FERNANDO PEREIRA LUZ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Rio de Janeiro  
2021

Análise da infraestrutura e do fluxo logístico para o 
envio de tropas e manutenção das operações na 

República Centro-Africana 



 

Maj Int FERNANDO PEREIRA LUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análise da infraestrutura e do fluxo logístico para o envio 
de tropas e manutenção das operações na República 

Centro-Africana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de Especialista em Ciências Militares, com 
ênfase em Defesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientador: Maj QMB Jonathas da Costa Jardim 
 
 
 
 
 

 

Rio de Janeiro 
2021



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L979a   Luz, Fernando Pereira 
 

Análise da infraestrutura e do fluxo logístico para o envio de tropas e 

manutenção das operações na República Centro-Africana. / Fernando 

Pereira Luz. – 2021. 

36 f. : il. ; 30 cm. 
 

Orientação: Jonathas da Costa Jardim. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências 

Militares)一Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de 

Janeiro, 2021. 
Bibliografia: f. 35-36. 
 
1. MINUSCA. 2. LOGÍSTICA. 3.INFRAESTRUTURA. I. Título. 

 

CDD 355.4 
 



 

Maj Int FERNANDO PEREIRA LUZ 
 
 
 

 

Análise da infraestrutura e do fluxo logístico para o envio 
de tropas e manutenção das operações na República 

Centro-Africana 
 
 
 
 
 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de Especialista em Ciências Militares, com 
ênfase em Defesa. 

 
 
 
 
 

Aprovado em xx de novembro de 2021. 
 

 

 

COMISSÃO AVALIADORA 
 

 

 

________________________________________  
Jonathas da Costa Jardim – Maj - Presidente 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Murilo da Silveira Guerra – Ten Cel - Membro 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Marlos de Mendonça Corrêa – Ten Cel - Membro 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À minha esposa, minhas filhas e meus pais, 

fontes de inspiração e exemplo.



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, o Senhor dos Exércitos, pelo dom da vida, pela tranquilidade nos 

momentos difíceis e pela saúde que tem me permitido seguir estudando e 

aprendendo a cada dia que passa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Você não achará difícil provar que batalhas, 

campanhas e até guerras foram perdidas 

principalmente por causa da logística” 

(Dwight D. Eisenhower)



 

RESUMO 
 
 
A participação brasileira na MINUSTAH promoveu o Exército Brasileiro no âmbito 
internacional, credenciando o país a participante de outras missões de paz da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Ainda em 2017, veiculou-se o envio de 
tropas para a MINUSCA, na República Centro-Africana, onde o aumento da violência 
nos últimos anos fez com que a ONU enviasse um contingente cada vez maior de 
militares para auxiliarem na busca pela paz nesse país africano. Neste contexto, o 
Brasil, devido a problemas internos decidiu por não enviar tropas naquele momento, 
o que não impede que o faça em um futuro próximo, em razão da estabilização desses 
problemas, aliado à recuperação econômica e objetivos políticos externos. Sendo 
assim, é necessário que se faça um estudo prévio das infraestruturas logísticas 
existentes na República Centro Africana, a fim de colaborar com o processo decisório 
do Brasil sobre o envio de tropas para essa região, bem como auxiliar na elaboração 
de planejamentos para o desdobramento de um BRABAT e a manutenção das 
operações nesse país africano, verificando as principais rotas para o transporte e 
manutenção do fluxo logístico a fim de melhor cumprir a missão. 
 

 

Palavras-chave: MINUSCA; Logística; Infraestrutura. 



 

ABSTRACT 
 
 
The Brazilian participation in MINUSTAH promoted the Brazilian Army internationally, 
accrediting the country as a participant in other United Nations (UN) peace missions. 
Also in 2017, the sending of troops to MINUSCA was reported, in the Central African 
Republic, where the increase in violence in recent years has caused the UN to send 
an increasing number of military personnel to help in the search for peace in that  
African country. In this context, Brazil, due to internal problems, decided not to send 
troops at that time, which does not prevent it from doing so in the near future, due to 
the stabilization of these problems, combined with economic recovery and external 
political objectives. Therefore, it is necessary to carry out a prior study of the existing 
logistical infrastructures in the Central African Republic, in order to collaborate with 
Brazil's decision-making process on the sending of troops to this region, as well as to 
assist in the preparation of plans for the deployment of a BRABAT and the 
maintenance of operations in that African country, checking the main routes for 
transport and maintenance of the logistical flow in order to better fulfill the mission. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil participou de diversas missões de paz da ONU. A primeira foi em 1948, 

na região dos Balcãs, quando enviou três observadores, um de cada Força Singular, 

para comporem a Comissão Especial das Nações Unidas para os Balcãs (UNSCOB, 

sigla em inglês). Após isso, em 1957, enviou o primeiro contingente de tropas, o 

Batalhão Suez, que integrou a Força de Emergência das Nações Unidas (UNEF – 1). 

Na década de 1990, enviou observadores militares e uma companhia de 

Paraquedistas para compor a Operação das Nações Unidas em Moçambique. Ainda 

nesta década se fez presente na Missões de Verificação das Nações Unidas em 

Angola I, II e III com observadores militares e um efetivo de tropas que chegou a cerca 

de 1000 militares. E em 1999, desdobrou um contingente de tropa de Polícia  do 

Exército no Timor Leste em apoio às missões da ONU até o início dos anos 2000 

(FILHO, 2015).  

A participação do Brasil na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 

Haiti (MINUSTAH) ocorreu desde a sua implementação em 2004 até a retirada de 

tropas em 2017. As tropas brasileiras destacaram-se junto às Nações Unidas, devido 

ao resultado alcançado na missão, o que coloca o Brasil como forte candidato em 

apoiar outras Missões de Manutenção da Paz em curso ou no futuro (FILHO, 2015). 

No Brasil, o processo decisório de participação em Missão de Paz está 

delineado no Manual de Operações de Paz, do Ministério da Defesa. Segundo este 

manual, cabe ao Ministério das Relações Exteriores a avaliação dos interesses 

nacionais em relação à política externa, consultando o Ministério da Defesa quanto à 

oportunidade, disponibilidade e conveniência do emprego de contingente militar 

brasileiro. Decidindo-se pelo interesse em participar, o MRE, autorizado pelo 

Presidente da República, articula-se com o MD nos assuntos atinentes à área militar 

e com o Ministério da Economia sobre a disponibilidade e liberação de recursos 

orçamentários (BRASIL, 2013). 

O Planejamento Militar que definirá o contingente militar fica a encargo do 

Estado Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), que apontará linhas de ação 

possíveis nas quais especificará o contingente, o meio de transporte e o custo 

correspondente, cabendo ao Ministro da Defesa e seus assessores escolher a melhor 

linha de ação. Após definido o contingente e garantido os recursos necessários, o 
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MRE responde à consulta preliminar da ONU, que envia uma consulta formal 

(BRASIL, 2013). 

A apreciação do Presidente da República é feita por meio de uma exposição 

de motivos interministerial. O Chefe do Executivo Nacional, encaminha ao Congresso 

Nacional solicitando autorização para o envio de tropa ao exterior. A concessão do 

Congresso se dá por meio de Decreto Legislativo. Concluindo o processo, o 

Presidente emite um Decreto formalizando a autorização para o envio do contingente 

que irá compor a Força de Paz. Por fim, é elaborada uma Diretriz Ministerial de 

Emprego de Defesa para a missão que irá fazer parte (BRASIL, 2013). 

 

 

Figura 1 – Esquema do Processo Decisório 
Fonte: MD34-M-02 Manual de Operações de Paz 
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O Brasil atuou como protagonista na MINUSTAH, cujos resultados foram 

capazes de projetar o país no âmbito internacional. Segundo Mendonça (2017), o 

Brasil, após a missão da MINUSTAH, foi alçado à condição de ator chave nas ações 

de pacificação que a ONU tem pelo planeta, não por sua diplomacia ou pelo poder 

econômico, mas sim pela expressão militar do poder nacional, possuindo soldados do 

mais alto nível e com comportamento disciplinar ilibado. As tropas brasileiras 

cumpriram bem a missão e solucionaram os problemas que enfrentaram de forma 

equilibrada, com um mínimo de dano colateral possível. 

Após as tropas retornarem para o Brasil, houve uma pressão da ONU e uma 

sinalização do então Ministro da Defesa, Raul Jungman, que, durante a solenidade 

que marcou o fim das operações do Brasil na MINUSTAH, declarou o seguinte: “A 

República Centro Africana parece como aquele mais provável destino de missão de 

paz do país. Porém, a decisão final compete ao presidente da República e ao 

Congresso Nacional.” (ABC, 2017). 

A crise na República Centro Africana não dá sinais de arrefecimento. No início 

de 2021, a jornalista Cristina Krippahl publicou um artigo no sítio eletrônico da Deutsch 

Welle, no qual cita que os rebeldes têm realizado ataques esporádicos no país a fim 

de impedir a reeleição do Presidente Faustin Archange Touadéra. Nesta mesma 

reportagem afirmou que “o enviado das Nações Unidas (ONU) para a República 

Centro-Africana, Mankeur Ndiaye, apelou na quinta-feira (21/01) ao Conselho de 

Segurança para um “aumento substancial” do número de forças de manutenção da 

paz destacadas no país”. 

A República Centro Africana era uma das colônias francesas no continente. O 

país conquistou a sua independência em 1960. Após a emancipação, foi governada 

por militares nas três décadas seguintes, tendo o primeiro governo civil estabelecido 

em 1993, durando uma década. Em 2003, o General Francois Bozize assumiu o poder 

após um golpe de estado, sendo confirmado presidente após as eleições de 2005. No 

ano de 2011, sua reeleição foi considerada fraudulenta, o que levou ao surgimento de 

grupos rebeldes. 

Em janeiro de 2013, houve um acordo de paz entre os rebeldes e o governo. 

Porém, em março do mesmo ano, o acordo foi desfeito, os rebeldes atacaram a capital 

e o presidente Bozize deixou o país. Com isso, o líder rebelde Michael Djotodia 

assumiu a presidência e, no mês seguinte estabeleceu um Conselho Nacional de 

Transição. 
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Em 2014, o Conselho elegeu Catherine Samba-Panza como presidente 

interina. No ano de 2016, o candidato independente Faustin-Archange Touadera foi 

eleito presidente. Ele continuou a buscar a paz entre o governo e os grupos rebeldes 

por meio de um programa de que visa reintegrar os membros dos grupos armados à 

sociedade. Entretanto, no início de 2020, a violência continuou a crescer e o governo 

é incapaz de manter o controle do interior do país. 

A reeleição de Faustin-Archange Touadera no final de 2020 não agradou os 

grupos rebeldes que intensificaram os ataques em diversas partes do país. Segundo 

a Agência da ONU para Refugiados (Acnur), cerca de 30 mil centro-africanos 

cruzaram as fronteiras com países vizinhos Chade, Camarões, Congo e República 

Democrática do Congo para escapar dos confrontos e ataques. 

Os conflitos armados na República Centro Africana provocaram a atuação da 

ONU no sentido de proteger a população local. Desde 1998, com a MINURCA, tropas 

de manutenção da paz são enviadas para o país. O agravamento da crise no ano de 

2013 levou o Conselho de Segurança a emitir a resolução nº 2149, em 10 de abril de 

2014, na qual decidiu-se pelo aumento da presença militar no país, elevando o número 

de militares para mais de 10 mil. 

Os acontecimentos recentes levaram o Conselho de Segurança da ONU a 

aumentar, por meio da Resolução nº 2566, de 12 de março de 2021, a aumentar o 

efetivo militar da MINUSCA em 2750 militares sobre os 11650 militares autorizados 

na Resolução nº 2552, de 12 de novembro de 2020, que prorrogou o mandato da 

operação de paz até o dia 15 de novembro de 2021. 

A República Centro-Africana é um dos países mais pobres do mundo. Segundo 

a ONU, o número de pessoas subnutridas chega a 43% da população. O país também 

possui um alto índice de analfabetos, contribuindo para o baixo índice de 

desenvolvimento humano. 

O país situa-se na parte central do continente africano. Sem saída para o mar, 

possui como países vizinhos o Chade a norte, o Sudão a noroeste, o Sudão do Sul a 

leste, o Camarões a oeste e a República do Congo e República Democrática do Congo 

a sul. A área aproximada é de 623 mil km², sendo a maior parte do território coberto 

por savanas e uma pequena parte de floresta tropical localizada na extremidade 

sudoeste e algumas zonas dispersas no sul. 

A população aproximada de 4,7 milhões de habitantes enfrenta diversos 

desafios sociais. No setor de saúde enfrenta um elevado índice de portadores de HIV, 
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as condições sanitárias são precárias e contribuem para o país ter uma elevada taxa 

de mortalidade infantil, bem como uma baixa expectativa de vida, ocasionada pelas 

mortes causadas por doenças como hepatite A e E. Além disso, o país possui uma 

elevada taxa de analfabetismo, acima de 60% da população, dificultando a adoção de 

políticas públicas. 

A fraca economia tem como atividades principais o setor primário, 

especialmente o cultivo de café, algodão, mandioca e cará, mesmo possuindo 

riquezas como diamantes, ouro, petróleo e urânio. Com isso, não há um comércio 

desenvolvido, que reflete na precária infraestrutura do país. 

Diante do exposto, e considerando a possibilidade, ainda que remota do envio 

de um Batalhão de Missão de Paz para a MINUSCA, surgiu o seguinte 

questionamento: quais seriam os óbices para o desdobramento de tropas e 

manutenção das operações em apoio à MINUSCA? 

 

2 METODOLOGIA 

 

Seguindo a taxionomia de Vergara (2009), a pesquisa desenvolvida será 

qualitativa, explicativa e documental. Qualitativa porque pretende se aprofundar nas 

condições em que se encontram as principais infraestruturas logísticas da República 

Centro Africana, por meio da análise de documento. Explicativa porque visa justificar 

quais seriam as melhores rotas a serem utilizadas para o desdobramento e 

manutenção do fluxo logístico. Documental porque se utilizará de documentos do EB, 

da ONU, de organizações de ajuda humanitária, páginas na internet, manuais do 

Ministério da Defesa e outros, para entender quais são as infraestruturas logísticas 

existentes e como elas podem ser utilizadas por um BRABAT. 

A principal limitação da metodologia escolhida para o desenvolvimento dessa 

monografia refere-se ao fato de basear-se em aspectos qualitativos, pressupondo 

uma interpretação dos dados disponíveis, para que se chegue a uma conclusão. A 

análise dos dados estará sujeita a interpretação pessoal deste oficial, ou seja, pode 

não corresponder a realidade dos fatos, especialmente em razão da atuação de 

diversos organismos internacionais que atuam na República Centro Africana e do 

desenrolar dos conflitos, que podem atuar diretamente nas infraestruturas lá 

existentes. 
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A seguir, será analisada a infraestrutura e o fluxo logístico para o envio de 

tropas e manutenção das operações na República Centro Africana. 

 

3. A ESTRUTURA LOGÍSTICA DE UM BRABAT 

 

O envio de um Batalhão de Missão de Paz demanda uma série de atividades, 

estruturas e pessoal logísticos responsáveis que atuam desde a negociação para o 

envio de tropas até o encerramento da missão, finalizada com o retraimento de todo 

o material e pessoal envolvido. 

A participação de um país com tropas (TCC – Troop-Contributing Country) é 

iniciada por meio de uma consulta informal feita à Representação da Missão 

Permanente do Brasil junto à ONU, que a repassa ao Ministério das Relações 

Exteriores, em Brasília. Após o recebimento dessa consulta, o Ministério das Relações 

Exteriores, com o auxílio do Ministério da Defesa, avalia a pertinência, considerando 

como uma das condições de aceitação a localização geopolítica e as conveniências 

operacionais e logísticas. 

As condições logísticas são verificadas por meio de uma análise criteriosa do 

local onde será desdobrada a base de operações, analisando as principais vias de 

transporte a serem utilizadas na concentração estratégica, infraestruturas existentes 

que podem ser aproveitadas, condições sanitárias, existência de fornecedores para o 

suprimento de itens de Classe I, dentre outros. Após o levantamento dessas 

informações, o país pode solicitar à ONU o fornecimento dos materiais e serviços 

essenciais ao envio de tropas e às operações, ficando registrado em acordo prévio no 

Memorando de Entendimento (MOU – Memorandun  of Understanding). 

As condições do local onde serão instaladas as estruturas de apoio ao BRABAT 

podem ensejar a necessidade de uma suplementação das capacidades logísticas. No 

caso da República Centro Africana, a distância de um porto oceânico dificulta a 

manutenção de um fluxo logístico, uma vez que há uma maior burocracia alfandegária 

devido à necessidade de passar por um outro país antes de chegar no destino final, 

ficando suscetível a atrasos burocráticos e também à ação de grupos criminosos da 

região. 

O Manual do Batalhão de Infantaria das Nações Unidas traz uma proposta de 

estrutura organizacional de um Batalhão de Missão de Paz, no qual há um efetivo total 

de 750 militares para uma tropa mecanizada. A companhia de apoio conta com um 
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efetivo de 120 homens, dos quais apenas 30 compõem um pelotão logístico, 

responsáveis pelo suprimento e transporte.  

Para a MINUSCA, veiculou-se a possibilidade de implementar um Elemento 

Nacional de Apoio (Nacional Support Element – NSE). Os militares integrantes desse 

Elemento não seriam orgânicos do BRABAT, sendo designados para apoiar por meio 

da execução de serviços administrativos e logísticos os militares pertencentes ao 

BRABAT. Com isso, o transporte de material e pessoal durante as substituições dos 

contingentes contariam com esse apoio extra de pessoal, auxiliando na continuidade 

do fluxo logístico. 

Durante as operações, o BRABAT deverá possuir uma estrutura capaz de 

acomodar o pessoal e o material necessário para a manutenção das operações. Em 

relação à subsistência, deverá ter a infraestrutura necessária à cocção dos alimentos, 

bem como a capacidade de estocar o material necessário. De acordo com o Manual 

do Batalhão de Infantaria da ONU, a estrutura de apoio deverá ser capaz de estocar 

alimentos frescos por 14 dias, secos por 21 dias, resfriados por 14 dias e rações 

congeladas por 21 dias, devendo conter também a infraestrutura necessária à limpeza 

e guarda dos utensílios de cozinha. Todas os depósitos de alimentos devem conter 

mecanismos de controle de temperatura. 

Com base no acima exposto, observa-se que serão necessários apoios 

constantes à tropa em operação. Considerando a capacidade máxima de estocagem 

de 14 dias para os alimentos mais perecíveis, depreende-se que semanalmente 

poderão ser feitos os ressuprimentos, o que ressalta a necessidade de analisar as 

principais rotas de suprimento existentes no país a fim de manter o adequado fluxo 

logístico. 

 

4. AS INFRAESTRUTURAS DO MODAL AÉREO 

 

O modal aéreo, por definição, é aquele que utiliza como via de deslocamento o 

espaço aéreo. Possui como características principais a velocidade média de 

deslocamento elevada e a necessidade de infraestrutura de solo adequada para 

pousos, decolagens e demais apoios. Neste contexto, o Manual de Transporte para 

uso nas Forças Armadas elenca os principais aspectos que devem ser analisados 

durante a fase de exame de situação em relação à infraestrutura de terminais aéreos: 

“existência, capacidade e dimensões de pista de pouso, pátio de estacionamento de 
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aeronaves, estrutura de controle de tráfego aéreo e estrutura de apoio e de 

abastecimento em solo.”(BRASIL, 2013). 

A República Centro Africana possui um aeroporto internacional em sua capital, 

Bangui, um secundário na cidade de Berberati e um total de 41 pistas de pouso não 

asfaltadas em seu território, sendo que somente 12 possuem pista com extensão entre 

1500 e 2000 metros. Os Aeroportos de Bangui e de Berberati são os únicos que 

possuem pista asfaltada. No mapa abaixo, constam as cidades onde encontram-se as 

pistas de pouso. 

 
Figura 2: Rede de Aeroportos da República Centro Africana 
Fonte: Logistics Cluster – World Food Programme . 

 

O aeroporto de Bangui M´Poko é o único com requisitos internacionais e tem 

como conexões externas o aeroporto de Paris, na França, o de Douala, em Camarões 

e o de Brazzaville, no Congo, dentre outras cidades do continente africano. Dentre as 

principais capacidades desse aeroporto, podemos destacar a existência de diversas 

infraestruturas como terminal de carga, disponibilidade de combustível (JET A-1 e 

AVGAS 100), terminal de passageiros, alfândega, entre outros. 

A pista de pouso possui a extensão de 2600 metros, com a largura de 45, o 

que atende aos requisitos internacionais. A aeronave Boeing 747 é a maior que pode 
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ser descarregada por paletes. A infraestrutura de apoio ao solo existente dispõe de 

uma área total de 31500 m² para o estacionamento de aeronaves e permite apenas a 

descarga de quatro B 747, pois o tempo estimado para a atividade é de duas horas e 

o aeroporto opera apenas entre as 0730 e 1500. Com isso, observa-se que, apesar 

de possibilitar o pouso e decolagem de aeronaves do porte do B 747, as atividades 

logísticas são limitadas pela reduzida infraestrutura de apoio ao solo. 

O Centro de Operações Logísticas do Comando Logístico do Exército Brasileiro 

(COLOG) enviou uma comitiva à República Centro Africana no início de 2018 e a 

mesma relatou as seguintes percepções a respeito do aeroporto de Bangui: 

“A comitiva pousou em Bangui em uma aeronave Boeing 777-
200 da Air France, que ingressou no pátio sem causar qualquer 
tipo de interdição no aeródromo. No local havia espaço suficiente 
para o Boeing 777-200, dois NA-74, dois Mi-8, um Boeing 737-
200 e diversas outras aeronaves de pequeno porte. Aeroporto 
com infraestrutura razoável de pista, taxiway e pátio asfaltado. 
O pátio ofereceu espaço suficiente para a manobra autônoma 
da aeronave (giro de 225º) durante o estacionamento.”  

 

 A comitiva do COLOG também relatou sobre o efeito do terreno e das 

condições meteorológicas locais que afetam as atividades aeroportuárias como um 

acidente ocorrido com uma Aeronave do Sri Lanka causado por uma desorientação 

espacial provocada por uma nuvem de poeira. Nesse sentido, observaram que as 

aeronaves que estavam no pátio possuíam um acúmulo de poeira sobre as suas asas, 

revelando a necessidade de um cuidado maior na manutenção das mesmas. 

Uma outra localidade analisada no relatório é a cidade de Bambari, onde 

encontra-se o local que seria destinado ao Brasil para o desdobramento de sua base 

de operações principal (MOB em inglês). A comitiva do COLOG também descreveu 

as percepções a respeito do aeródromo de Bambari, nas quais destacam a 

precariedade da pista de pouso que não é asfaltada e apresenta desníveis, a ausência 

de infraestrutura de apoio ao solo e de instalações aeroportuárias. Mesmo assim, 

considera-se que a pista possui condições aparentemente praticáveis para o pouso 

das aeronaves C-130, C-105 e dos helicópteros da FAB. 

O clima da região afeta as condições do aeródromo. Durante o período de seca 

a poeira pode afetar a visibilidade e nos períodos de chuva a pista fica impraticável 

para aeronaves maiores devido à ausência de sistema de escoamento de água. Além 

disso, há um transido excessivo de animais e pessoas na pista devido à presença de 
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dois campos de refugiados nas proximidades, elevando a necessidade de adoção de 

medidas de segurança. 

 
Figura 3: Aeródromo de Bambari          

Fonte: Relatório do COLOG        . 
 

Como alternativa aos aeroportos da República Centro Africana, pode-se 

considerar a utilização de do Aeroporto de Douala, em Camarões. Este aeródromo é 

responsável por dois terços do tráfego aéreo do país e possui uma maior capacidade 

de operação em relação ao da República Centro Africana. A pista de pouso possui a 

extensão total de 3047 metros, com asfalto de boa qualidade capaz de suportar 

aeronaves de grande porte. Além disso, há uma maior disponibilidade de serviços de 

apoio em solo e infraestrutura necessários à movimentação e armazenamento de 

cargas. 

O Aeroporto de Douala poderia ser utilizado como ponto de escala para 

recompletamento de combustível ou até mesmo como local de descarga. Esta última 

opção demandaria um maior suporte logístico devido à necessidade de realizar o 

desembaraço alfandegário no país camaronês, além de um provável armazenamento 

durante esse processo, o que elevaria os custos de transporte. Após a liberação da 

carga, o modal terrestre seria o utilizado para que a mesma chegasse à capital da 

República Centro Africana. 

Para fins de planejamento inicial, verificou-se as distâncias entre o Brasil e as 

cidades de Douala e Bangui, onde encontram-se os dois aeroportos internacionais 
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acima analisados. Como origem no Brasil considerou-se a  cidade do Rio de Janeiro, 

provável local de origem dos materiais, e a cidade de Natal, por sua proximidade 

geográfica com os destinos. Abaixo uma tabela com as distâncias analisadas por meio 

do programa Google Earth: 

 

Origem Destino Distância (km) 

Rio de Janeiro – RJ  Douala (Camarões) 6500 

Rio de Janeiro – RJ Bangui (República Centro Africana) 7400 

Natal – RN Douala (Camarões) 5100 

Natal – RN  Bangui (República Centro Africana) 6100 

Tabela 1: Distâncias entre cidades 
Fonte: o autor. 

 

Com isso, verifica-se que há poucas opções para a utilização do meio aéreo 

nas atividades logísticas. As informações levantadas são apenas dados preliminares, 

necessitando de um trabalho de campo como foi realizada pela comitiva do COLOG.  

 

5. AS INFRAESTRUTURAS DO MODAL TERRESTRE 

 

O modal terrestre engloba os transportes por rodovias e ferrovias. Em ambos é 

necessário que haja vias conectando os pontos de origem e destino dos materiais que 

deseja transportar. Possuem características que os diferenciam, especialmente 

quanto à capacidade de carga, flexibilidade, segurança e necessidade de 

infraestrutura de apoio como existência e capacidade dos equipamentos de 

movimentação de carga. A seguir serão apresentadas as infraestruturas de transporte 

rodoviário e ferroviário existentes na República Centro Africana e Camarões, uma vez 

que considera-se que o porto de Douala seria a entrada principal das mercadorias que 

chegam pela via marítima.  

 

5.1. A INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 

 

A rede de estradas na República Centro Africana tem a extensão total de 24000 

quilômetros, dos quais apenas 700 km são asfaltados. As estradas nacionais 

correspondem a 4500 km, as regionais 3900km, sendo que as demais, que 
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correspondem a 60% do total ou 15600 são de trechos locais ou estradas rurais que 

ligam pequenas vilas. 

O Governo da República Centro Africana não realiza a manutenção das 

estradas, tampouco é capaz de recuperar as que estão em alto nível de desgaste. 

Consequentemente, muitas localidades não possuem acesso durante alguns períodos 

do ano, especialmente o chuvoso. Nesse sentido, agências humanitárias como a 

Agency for Technical Cooperation and Development (ATCD) e a World Food 

Programme realizam a manutenção de estradas e pontes a fim de chegarem às 

regiões onde prestam assistência, conscientizando os habitantes locais sobre a 

importância das estradas, pois há a ocorrência de roubo de madeira e aço 

empregados na construção de pontes. Abaixo uma figura contendo as condições de 

acessibilidade das principais estradas do país: 

 
Figura 4: Rede de estradas da República Centro Africana 
Fonte: Logistics Cluster - World Food Programme. 

 

A logística de apoio ao BRABAT utilizaria, principalmente a seguinte rota a 

partir da fronteira com o Camarões: Bamboua – Bangui – Bambari, que possui uma 

extensão total de 910 km, sendo o primeiro trecho com 534 km e o segundo com 376 

km. A figura acima revela que as estradas que seriam mais demandadas pela logística 
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não apresentam as piores condições, quando comparadas com as demais. Isto deve-

se ao fato de ser a principal rota utilizada pelos países que atuam na região e pelas 

agências humanitárias. 

O provável fluxo logístico também passaria por Camarões, uma vez que já faz 

parte da rota utilizada por outros países que vão até a República Centro Africana. A 

rede de estradas de Camarões também apresenta problemas de conservação, ainda 

que em melhores condições do que o país vizinho. Camarões possui um total de 

50000 km de estradas, sendo apenas 5000 km pavimentadas. Os trechos a serem 

utilizados seriam as estradas que ligam o Porto de Douala, passando por Yaoundé, 

Bertoua, até chegar à fronteira, na cidade de Garoua Boulai, perfazendo um total de 

812 km.  Assim como na República Centro Africana, não recomenda-se a realização 

de transporte pesado durante o período chuvoso. 

 

 
Figura 5: Trajeto Douala (CAM) – Bambari (RCA) 
Fonte: Google Maps 

 

Sendo assim, considerando a chegada do material pelo porto de Douala, 

verifica-se que a distância total a ser percorrida por estradas é de 1346 km até a capital 

Bangui, ou de 1722 km até a cidade de Bambari, ambas na República Centro Africana. 

O relatório do COLOG aponta que estima-se que, para transportar o material a ser 

desdobrado no início da missão, levariam 15 dias a partir do porto de Douala até a 

cidade de Bambari, em condições normais de transporte, o que considera os tempos 

de deslocamento, carga, descarga e alfândega. De imediato, observa-se que é 

necessário um planejamento detalhado desse transporte em razão da necessidade 

de reabastecimento e pernoite. 
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5.2 AS INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS 

 

O transporte ferroviário é o mais indicado quando pretende-se percorrer 

grandes distâncias, carregando materiais pesados e com um baixo custo por 

quilometro percorrido. Porém este tipo de transporte necessita de vias próprias e de 

uma infraestrutura adequada para os trabalhos de carga, descarga e armazenamento 

dos materiais transportados. 

A República Centro Africana é desprovida de linhas férreas. Não há a 

possibilidade de chegar ao país por esse meio. Entretanto, o uso deste meio não pode 

ser totalmente descartado, uma vez que há linhas férreas no Camarões que chegam 

a uma localidade próxima à fronteira com a República Centro Africana. Na página do 

World Food Programe destinada às informações logísticas verifica-se que essa linha 

férrea é bastante utilizada para o envio de alimentos, derivados de petróleo e 

fertilizantes, especialmente para o Chade. 

 

 
Figura 6: Mapa ferroviário de Camarões 
Fonte: World Food Programme 

 

A estação ferroviária que possui um porto seco mais próxima da República 

Centro Africana é a de Belabo, local onde é feito o escoamento da madeira extraída 

na República Centro Africana. A cidade de Bélabo dista 327 km da fronteira com a 

República Centro Africana, o que reduziria em 500 km a distância percorrida por 

estradas no Camarões. A opção pelo modal ferroviário implicaria em mais 

transposições de cargas, o que necessita de um acompanhamento a fim de evitar 
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extravios. Com isso, essa modalidade de transporte provavelmente seria utilizada em 

casos excepcionais. 

Outra linha férrea possível de ser utilizada é a que liga o Porto de Pointe Noire 

à cidade de Brazzaville, na República do Congo, com cerca de 502km. O trajeto 

poderia ser utilizado caso houvesse a necessidade e interesse em realizar o 

transporte marítimo até a República do Congo e de lá seguiria destino até a República 

Centro Africana. Como fatores positivos tem a existência de infraestrutura que permite 

a intermodalidade entre o Porto de Pointe Noire e a linha férrea, levando até o porto 

fluvial na cidade de Brazzaville.  

 

 

Figura 7: Rede ferroviária da República do Congo 
Fonte: Logistics Cluster – World Food Programme 

 

6. AS INFRAESTRUTURAS DOS MODAIS AQUAVIÁRIOS  

 

Os modais aquaviários são aqueles que utilizam os mares e os rios como vias 

de transporte. A existência de portos é condição básica para a sua utilização, 

especialmente quando há grandes movimentações de cargas, o que exige uma 

correta estabilização da embarcação para isso. Estes modais são bastante utilizados 

pois possuem o menor custo por distância percorrida e são bastante seguros. Em 

contrapartida, possuem uma velocidade baixa de deslocamento, o que os torna pouco 

utilizáveis em transportes de cargas urgentes. Para a análise desse tipo de modal, 



28 

deve-se levar em consideração os seguintes aspectos básicos: calado, marés e 

regimes dos rios, dimensões do cais e existência de rampas para os veículos. 

 

6.1 AS INFRAESTRUTURAS MARÍTIMAS 

 

O modal de transporte marítimo utiliza-se dos mares e oceanos como via de 

locomoção. Possui uma ampla utilização mundial em razão da capacidade de 

transportar grandes quantidades de cargas através de longas distâncias a um custo 

baixo. Usualmente, as cargas são transportadas em contêineres em razão de sua 

modularidade e segurança. É comum que os navios comerciais utilizem a capacidade 

máxima de carregamento ao percorrerem longas distâncias, fazendo com que 

possuam cargas com diferentes destinações ao mesmo tempo. 

A República Centro Africana é um país continental. Os materiais que chegam 

no país pela via marítima utilizam-se como porta de entrada os portos de Camarões e 

da República do Congo. Em ambos países deve-se realizar os trabalhos alfandegários 

e então utilizar-se de outro modal de transporte para que o material possa chegar até 

a República Centro Africana. 

O Camarões possui ao todo três portos marítimos, o de Douala, o de Kribi e o 

de Limbe. Segundo o sítio Freightos, o tempo médio de deslocamento entre o porto 

do Rio de Janeiro e os Camarões, é de 15 a 18 dias. O porto de Douala é o maior e 

mais utilizado no país para cargas diversas, o de Kribi é o mais novo cujas atividades 

comerciais começaram em março de 2018 e o porto de Limbe é destinado para o 

transporte de derivados de petróleo e escoamento de madeira. Nesse sentido, 

somente os portos de Douala e de Kribi poderiam ser utilizados pelo Brasil em apoio 

ao BRABAT . 

O porto de Douala situa-se na cidade de mesmo nome e que é a capital 

financeira do Camarões. Para acessá-lo é necessário passar pelo Canal Wouri, de 

50km de extensão, e que tem uma profundidade média de 5,5 metros mais a maré, 

que varia de 1,85 a 2,9 metros. Por ser localizado em um estuário, o canal é dragado 

rotineiramente para que essa profundidade seja mantida. Em razão disso, o 

atracamento e a saída dos navios do cais são realizados a partir de uma hora antes 

da maré alta até, no máximo, uma hora depois. 

As infraestruturas presentes no Porto de Douala são: 11 (onze) áreas de 

operação, terminal de contêineres, um total de 22 hectares de área de empilhamento 
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e 28000 m² de cais e edifícios terminais. O porto tem passado por um processo de 

modernização que tem aumentado a automação em alguns procedimentos. É a 

principal porta de entrada utilizada pela ONU para a assistência humanitária na 

República Centro Africana, o que pode facilitar na execução de trâmites alfandegários, 

por se tratar de atividade rotineira no local. 

O Porto de Kribi é considerado de águas profundas, por possuir uma 

profundidade de 16 metros. É equipado com equipamentos de alta tecnologia que 

permitem o movimento de vários contêineres simultaneamente. O Porto não permite 

o acesso de pessoas ao terminal de contêineres, pois o controle é efetuado por meio 

de sistema eletrônico.  

Por se tratar de uma infraestrutura recente, é necessário verificar se a ONU 

passou a utilizá-lo após entrar em operação, pois o relatório do COLOG é anterior à 

data de início das operações. O percurso por estradas do Porto de Kribi até a cidade 

de Bambari, na República Centro Africana, é de cerca de 1800 km, similar ao trajeto 

a partir do porto de Douala. 

 
Figura 8: Portos de Camarões 
Fonte: Google Earth Pro 

 

A República do Congo possui apenas um porto marítimo, que é o Porto de Point 

Noire. Como características principais podemos verificar que é de águas profundas 

com um calado de 16 metros, possui um cais de 2135m na área comercial, uma área 

de terminal de contêineres de 32 hectares e infraestruturas como plataformas 
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especializadas, armazéns e diversas instalações. É um porto com um tráfego de 

cargas regular que permite a atracação em até 24 horas. É a principal porta de entrada 

para a cidade de Brazzaville. 

 

6.2 AS INFRAESTRUTURAS FLUVIAIS 

 

O modal de transporte fluvial utiliza-se dos rios como via de transporte. Seu 

emprego, muitas vezes, sé pode ser feito em determinadas épocas do ano em razão 

da variação do volume de água dos cursos d’água causada pelas chuvas sazonais. 

Usualmente a carga é transportada em balsas que ficam expostas ao tempo, se não 

estiverem devidamente protegidas. Além disso, necessita de uma estrutura portuária 

nos destinos para o correto manejo dos materiais, especialmente se forem pesados. 

Outra característica é a baixa velocidade de deslocamento, particularmente quando 

executa o transporte à jusante. 

A República Centro Africana é provida de diversos rios que cortam o seu 

território, porém não possuem as características necessárias que possibilitam o seu 

uso para o transporte de cargas. O Rio Ubangui é o único que reúne as condições 

necessárias, entretanto somente é utilizado para esse fim durante o período das 

chuvas que ocorre de Junho a Dezembro. Esse Rio representa a fronteira sul entre a 

República Centro Africana e a República Democrática do Congo. 

O porto de Bangui é o principal porto fluvial da República Centro Africana. A 

infraestrutura existente dispõe de 10000 m² para estocagem coberta e um pátio de 

contêineres de 5000 m², além de equipamentos necessários à movimentação das 

cargas das embarcações. Na República do Congo, o principal porto fluvial é o porto 

de Brazzaville que se conecta via estrada e ferrovia com o Porto Marítimo de Pointe 

Noire. Como infraestrutura possui guindastes para o movimento de cargas e uma área 

de 5000 m² destinada à estocagem. 
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Figura 9: Trajeto fluvial Brazzaville (Rep. Dem. Congo) – Bangu (RCA) 
Fonte: Logistics Cluster – World Food Programme 

 

O trajeto entre os portos de Brazzaville e de Bangui é um dos principais da 

região. A distância total é de aproximadamente 1180 quilômetros, dos quais 568 km 

são no Rio Congo e 612 km no Rio Ubangui. O tempo total médio de deslocamento é 

de 21 dias, em média, podendo alterar substancialmente em razão das condições 

meteorológicas. Durante o trajeto, os portos de Lukolela, Liranga, Impfondo e Betou 

são os principais no apoio às embarcações. A média de embarcações que fazem essa 

rota é de três por mês, durante o período das cheias, o que evidencia a pouca 

utilização desse percurso para levar materiais à República Centro Africana 

 

7. CONCLUSÃO  

 

A crescente participação do Exército Brasileiro nas missões sob a égide da 

ONU, aliado ao reconhecido desempenho na MINUSTAH e à participação do Brasil 

no Conselho de Segurança da ONU levam a crer que é possível que o país envie  

tropas brasileiras para a MINUSCA. Para isso, torna-se necessário uma análise das 

principais infraestruturas existentes na região, de forma a possibilitar o correto 

planejamento logístico para o envio das tropas e manutenção das operações na 
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República Centro Africana, possibilitando aos militares brasileiros as melhores 

condições para o cumprimento das missões. 

Este trabalho, primeiramente, buscou dimensionar a infraestrutura de um 

BRABAT, uma vez que seria o elemento a ser apoiado pela logística. Verificou-se as 

peculiaridades dessa tropa, como os equipamentos militares a serem utilizados, e 

também o efetivo militar previsto, particularmente, aquele destinado às atividades 

logísticas, considerando os desafios a serem enfrentados pela equipe em 

proporcionar o apoio aos elementos de combate, uma vez que a República Centro 

Africana é um país precário em comércio e infraestrutura. 

Com isso, verificou-se as possíveis rotas que poderiam ser utilizadas para o 

transporte de materiais do Brasil até à República Centro Africana. Para isso, 

considerou-se a possibilidade da utilização de diferentes modais de transporte, como 

o aéreo, terrestre e aquaviário. Após verificadas as rotas, este trabalho buscou 

informações a respeito das infraestruturas existentes nas mesmas que dão suporte à 

logística de transportes, bem como o tempo médio de deslocamento entre as 

principais localidades existentes nesses percursos. 

Para fins de conclusão deste trabalho, serão consideradas apenas as três 

principais rotas que são: a rota aérea do Brasil até a cidade de Bangui ou Bambari, na 

República Centro Africana; a rota multimodal que chega ao continente africano pela 

via marítima até um terminal portuário de Camarões; e a rota multimodal que chega 

pela via marítima até o terminal portuário do Congo. Sendo assim, será possível fazer 

uma breve comparação entre as três opções. 

A rota aérea entre o Brasil e a República Centro Africana apresenta diversas 

vantagens como o tempo de deslocamento, segurança e burocracia alfandegária. 

Suas desvantagens principais são o elevado custo, a capacidade de carga e a precária 

infraestrutura aeroportuária na cidade de Bambari. Esta opção é bastante viável no 

transporte de pessoal e material de baixo volume ou peso, com um alto valor 

agregado, ou então materiais perecíveis que necessitam chegar rápido ao destino. No 

período de chuvas, o aeroporto de Bambari pode deixar de ser uma opção, devendo-

se utilizar da malha rodoviária entre esta cidade e Bangui, ou então adotar processos 

especiais de suprimento, como o lançamento de cargas, caso haja meios para isso. 

A rota multimodal que chega ao continente africano pela via marítima até o 

terminal portuário de Camarões é a mais provável de ser utilizada. O porto que 

possivelmente seria utilizado é o de Douala, pois é o utilizado pelas Organizações 
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Internacionais de ajuda humanitária, como a World Program, bem como pela ONU no 

envio de materiais para a MINUSCA. Já o porto de Kribi não pode ser descartado, pois 

o mesmo iniciou suas operações em 2018 e a tendência é que o volume de cargas 

seja cada vez maior, especialmente por possuir maior capacidade e recursos 

tecnológicos em sua infraestrutura. 

Após desembarcar o material em algum porto de Camarões, o modal a ser 

utilizado é o terrestre. O porto de Douala permite a utilização do modal ferroviário até 

a cidade de Belabo, devendo ser efetuada nova troca de modal, pelo rodoviário para 

chegar até a capital da República Centro Africana. A utilização da ferrovia reduz o 

trajeto rodoviário em cerca de 500km, o que não traz vantagem significativa, uma vez 

que seria necessário fazer uma nova mudança de modal na cidade de Belabo, 

havendo a possibilidade de passar por novos procedimentos alfandegários. 

Desta forma, o mais provável é que se adote a utilização do modal rodoviário 

desde o porto de Douala ou de Kribi, nos Camarões, percorrendo um trajeto total de 

cerca de 1346km até Bangui, ou de 1722km até Bambari. Não há diferença 

significativa ao sair do porto de Douala ou de Kribi. Segundo o Google Maps, o porto 

de Kribi está a 1706km de Bambari. Sendo assim, esta rota desembarcaria o material 

em Douala e de lá seguiria por rodovias até o seu destino final na República Centro 

Africana. 

A terceira opção de rota é a que chegaria pela via marítima no porto de Point 

Noire, na República do Congo. A partir desse porto, seguiria pelo modal ferroviário até 

a cidade de Brazzaville por cerca de 502km, onde o material seria embarcado em 

meios de transporte fluvial, adotando os Rios Congo e Ubangui como percurso até a 

capital da República Centro Africana. Esta rota é a que apresenta as piores 

desvantagens, pois há duas mudanças de modal; o trajeto no Rio Congo não é seguro, 

em razão das instabilidades existentes na República do Congo e República 

Democrática do Congo; e é a rota que apresenta o maior tempo de deslocamento, 

pois o trajeto entre Brazzaville e Bangui pode levar 21 dias para ser percorrido. Além 

disso, somente poderia ser considerada como opção na época de chuvas, em razão 

no nível dos rios, o que leva essa rota a ser considerada a menos vantajosa entre as 

três apresentadas. 

Com isso, podemos verificar que o apoio logístico a um BRABAT que venha a 

ser empregado na MINUSCA apresenta grandes desafios, particularmente no envio 

de materiais do Brasil até a cidade de Bambari. A continentalidade da República 
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Centro Africana, aliado ao baixo desenvolvimento econômico do país impõe grandes 

desafios ao transporte de itens necessários à missão, devendo ser realizado um 

planejamento criterioso a fim de manter um fluxo logístico adequado, visando a 

continuidade do suporte às tropas em operação. 

Por fim, nota-se a importância da análise dos aspectos logísticos na atuação 

das Forças Armadas. O correto dimensionamento da infraestrutura existente permite 

a antecipação de problemas e a adoção de linhas de ação que possibilitam a atuação 

tempestiva face às ameaças que possam surgir durante o transporte dos materiais, 

contribuindo para que o sistema logístico seja adaptável, flexível e elástico, capaz de 

atuar no amplo espectro do emprego das Forças Armadas. 

 

 

.
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