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RESUMO 

 
LONGARAY FILHO, André Andrade. A Logística Humanitária desenvolvida pela ONU 
no apoio à população em situações de calamidade pública. Resende: AMAN, 2018. 
Monografia 

 

Esta monografia destina-se a realizar uma pesquisa descritiva e qualitativa, baseada em uma 

revisão bibliográfica da literatura militar de Organismos Internacionais e acadêmicas com o 

objetivo de propor um padrão de atuação das tropas do Exército Brasileiro inseridas na 

Coordenação Civil-Militar (CIMIC) das Operações de Logística Humanitária no apoio à 

população em situação de calamidade pública. São abordados os conceitos acadêmicos de 

Logística e de Logística Humanitária, os princípios fundamentais do Apoio Humanitário 

definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e o os procedimentos até então 

presentes na literatura militar da Doutrina Militar Terrestre acerca da Coordenação Civil-

Militar.  

 

Palavras-chave: Logística Humanitária; Exército Brasileiro; Coordenação Civil-Militar; 

Apoio Humanitário. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
LONGARAY FILHO, André Andrade. The Humanitarian Logistics developed by UN in 
disaster relief. Resende: AMAN, 2018. Monograph. 

 

This monograph is intended to conduct a descriptive and qualitative research, based on a 

bibliographic review of the military, International Organism and academic literature, with the 

objective to propose a performance standard to the Brazilian Army inserted in the Civil-

Military Coordination of the Humanitarian Logistics Operation inside disaster relief context. 

The academic concept of Logistics and Humanitarian Logistics are discussed, as so the 

Principles of Disaster Relief settled down by the UN and the procedures of Civil-Military 

Coordination described in the military literature.  

 

Keywords: Humanitarian Logistics; Brazilian Army; Civil-Military Coordination; Disaster 

Relief. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema 

Os desastres naturais, também denominados de catástrofes naturais, são responsáveis 

por um elevado número de mortes em todo o Mundo. De acordo com levantamentos dos 

órgãos da Organização das Nações Unidas (ONU), o Escritório das Nações Unidas para a 

Redução de Desastres (UNISDR) e o Centro de Pesquisas de Epidemiologia em Desastres 

(CRED), realizados no ano de 2011, relata que, aproximadamente 206 milhões de pessoas, 

foram atingidas pelos 302 desastres naturais ocorridos no mesmo ano e 29.782 morreram em 

decorrência desses desastres. 

No cenário brasileiro, destaca-se o volumoso número de vítimas das enchentes, com 

5.000 vidas perdidas, equiparando-se em importância aos 3.000 mortos nas tempestades nas 

Filipinas e aos resultados dos furacões dos Estados Unidos e do tsunami no Japão. Com isso, 

é percebível a relevância de se desenvolver processos e práticas logísticas por parte do agente 

governamental para que venha a prevenir tais acidentes ou até dirimir os reflexos das 

catástrofes no nível estrutural e no humano. 

Fica evidente, no caso do Brasil, que as enchentes e desmoronamentos agravam-se 

devido à precariedade das moradias, em particular, aonde são erigidas, e de bases estruturais 

das regiões mais carentes do País afetadas pelos eventuais desastres naturais. 

 Aliado a perda humana, estima-se um prejuízo à economia mundial na ordem dos 370 

bilhões de dólares. De acordo com a direção do UNISDR, as perdas econômicas resultantes 

das catástrofes naturais é um dos principais entraves ao processo de desenvolvimento dos 

países menos desenvolvidos, que enfrentam as alterações climáticas, ao mesmo tempo em 

que, a pobreza e os problemas estruturais (das 242 mil mortes decorrentes de tempestades no 

período de 1995 a 2015, 89% ocorreram em países de menor desenvolvimento).  

 Dada a crescente participação do Exército Brasileiro (EB) em operações de paz das 

Nações Unidas, e a subsequente atuação em Operações de Apoio Humanitário, torna-se 

relevante para a Força o entendimento e a aplicabilidade dos processos e procedimentos 

empregados pelas tropas da ONU, pois esses vêm a embasar operacionalmente suas técnicas, 

táticas e procedimentos em futuros empregos de tropas brasileiras em operações das Nações 

Unidas. 

 Este trabalho se estrutura em uma pesquisa descritiva de cunho predominantemente 

qualitativo. Utiliza-se de uma revisão bibliográfica baseada em artigos acadêmicos no campo 
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da Logística Humanitária e em literaturas da ONU e do EB relativa ao procedimento de suas 

tropas em operações de apoio em situações de catástrofe natural.  

Busca-se responder a seguinte pergunta de investigação: “de que forma, a condução 

das operações de logística humanitária feita pela ONU pode contribuir para que o EB possa 

realizar, de forma adequada, o atendimento da população civil em uma situação de 

calamidade pública dentro de um contexto de uma operação de paz?”.   

Para alcançar esse objetivo, este trabalho se estrutura em três partes. Na primeira parte, 

serão abordados os conceitos iniciais de Logística e sua aplicação dentro das atividades do 

Exército, abordando preliminarmente sua conceituação teórica e acadêmica partindo, 

posteriormente, para a aplicação da Logística no contexto de Operações do Exército 

Brasileiro. Uma vez alicerçados pelos conceitos iniciais, na segunda parte são analisados os 

conceitos e procedimentos referentes à Logística Humanitária de acordo com os manuais da 

ONU, de forma que, na terceira parte, é analisada a literatura do EB relativa à atuação em 

operações de apoio humanitário desenvolvida como fruto das experiências obtidas em suas 

atuações em Missões de Paz da ONU. 

 

1.2 Objetivos  

Os objetivos da investigação a ser realizada podem ser assim descritos: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Propor ao Exército Brasileiro procedimentos de Coordenação Civil-Militar aplicáveis 

em operações de paz de ajuda humanitária à luz dos princípios de Logística Humanitária 

conduzida pela ONU. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Para atingir o objetivo geral, proposto neste trabalho, pretende-se alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Descrever os conceitos, características e aspectos fundamentais relativos à Logística 

de forma ampla e à Logística Humanitária; 

b) Analisar os princípios e conceitos fundamentais estabelecidos pela ONU em operações 

de apoio humanitário; e 

c) Apresentar os procedimentos táticos e operacionais a serem empregados pelas tropas 

brasileiras inseridas nas Operações de Logística Humanitária sob a égide da ONU. 
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1.3 Justificativa 

 De acordo com Roesch (2013), uma pesquisa científica justifica-se de acordo com as 

dimensões da sua importância, da oportunidade de execução e de sua viabilidade.   

 A importância deste trabalho se fundamenta na necessidade de estabelecer um 

parâmetro de atuação das tropas do EB em operações de apoio humanitário em situações de 

catástrofe natural, seguindo as diretrizes da Logística Humanitária e procedimentais 

empregadas pela ONU em suas diversas operações de paz, com vias a possibilitar uma 

atuação eficiente e oportuna, em tais sinistros e, da mesma forma, a população atingida por 

tais catástrofes, seja atendida dentro do menor espaço de tempo. 

 No que tange à oportunidade, o trabalho se justifica no sentido de apresentar o devido 

enquadramento das tropas militares no contexto de Operações de Logística Humanitária, algo 

que vem a somar na eficiência da atuação de tropas brasileiras em Operações de Paz da ONU 

no exterior, e de agregar conceitos para a atuação do EB em situações de catástrofe e 

calamidade pública. 

 Sobre a viabilidade, existe no campo científico uma crescente tendência à discussão 

das melhores estratégias e práticas para resolução de desastres, o que corrobora com uma 

quantidade significativa de artigos sobre o tema. Além disso, o autor da pesquisa é integrante 

das FFAA, o que, numa primeira observância, facilita o acesso à unidade de análise objeto do 

estudo de caso, assim como o acesso a literaturas que estão envolta sobre a temática.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Conceito de Logística 

 Em 1990, o Council of Logistics and Management1 (CLM), atualmente Council of 

Suply Chain Management Professional (CSCMP) definiu Logística como “o processo de 

planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de 

mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, com o objetivo de atender as necessidades do cliente” (BOWERSOX & CLOSS, 

2001, p.20). A atividade de Logística diversas atividades em um processo único, conectando 

os membros da organização interna e os membros externos ao processo (provedores de 

suprimentos, transportadoras e third party companies2, por exemplo). Isso gera a Integração 

Logística. Por conseguinte, a Logística deve ser vista como um sistema único (LUMMUS & 

VOKURKA, 1999, pp. 11-12). Essa ressonância e alinhamento garantem a eficiência do 

processo logístico. 

 

2.2 Evolução do Conceito de Logística 

 MUSETTI & SILVA (2003, pp.344-345) apresentam a evolução do conceito de 

Logística em cinco fases distintas, integrado com a evolução histórica das organizações. 

Inicialmente, no período compreendido até 1900, temos como principal contribuição o 

surgimento do termo Logística (“logistics”), emprestado do grego “Logistikós”, relativo ao 

cálculo; que diz respeito ao raciocínio. Ainda restrito ao significado de “organização teórica 

da disposição, do transporte, do abastecimento de tropas em operação militar” e 

“administração e organização dos pormenores de qualquer operação”. 

 No período subsequente, do início do Séc. XIX até os anos 1950 como base de 

raciocínio, consequência da racionalização do trabalho e a necessidade de grandes 

quantidades de matéria-prima para atender aos mercados em expansão, houve avanços 

expressivos no campo de Logística. Concomitantemente, tem-se nesse período a ocorrência 

das duas Grandes Guerras da História3, que exigiu das Nações, por intermédio de suas Forças 

Armadas (FFAA), organização estratégica de movimentação de pessoas e suprimentos de 

guerra em uma escala até então desconhecida pela Logística. 

                                                           
1 Principal congresso de logística no meio científico, onde são apresentados e discutidos os principais trabalhos 

desenvolvidos na área. (retirado de http://cscmp.org) 
2 Termo usual empregado para denominar empresas terceirizadas que compõem de forma indireta o processo 

logístico. 
3 Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
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 Entre as décadas de 50 e de 60, do século XX e já caminhando para uma terceira fase, 

os destaques ocorreram no campo da tecnologia (surgimento do computador e progresso dos 

meios de comunicação) e na área do pensamento organizacional, sob a égide do movimento 

sistêmico ou estruturalista da Administração. O conceito de sistema gerou uma visão de 

estrutura para o entendimento dos complexos relacionamentos internos à organização, 

englobando as atividades logísticas. 

 Na quarta fase (anos 1960 até o final da década de 1970), o ambiente produtivo é 

influenciado por uma nova realidade: o setor de marketing4 consolida-se e passa a exercer 

forte pressão sobre a produção; a manufatura ganha importância estratégica; a forte 

concorrência externa vem despertar as empresas para um novo conjunto de transformações 

mundiais emergentes, como a integração agregando vantagens competitivas; e as 

preocupações direcionam-se para os materiais, estoques e compras, que são incorporados às 

atividades de transportes e de distribuição física. 

 Na quinta e última fase, essa se estende até o início dos anos 1990, os novos processos 

de administração aplicados nesse período (customização5, “just in time”6, gestão estratégica7 

etc.) proporcionam destaque à logística no planejamento estratégico das empresas, assumindo 

uma função de integração e coordenação de atividades de diferentes áreas. 

 O interesse acadêmico e o de associações profissionais, como o CLM, estimulam 

discussões e propiciam contribuições práticas para as organizações empresariais de Logística 

ou com funções dessa atividade em sua estrutura. A dinamicidade do mercado e o maior grau 

de exigência dos clientes acarretaram uma diminuição dos ciclos de vida dos produtos, 

exigindo respostas eficazes de gestão de materiais, da produção e da distribuição física, 

surgindo o conceito de Logística Integrada (Figura 1). Ele considera como elementos de um 

sistema todas as atividades, seja de movimentação ou de armazenagem, que facilitam o fluxo 

de produtos do ponto de aquisição da matéria-prima (ponto inicial) até o ponto de consumo 

final, bem como os fluxos de informações necessárias à gestão (VIANA, 2002, p.5). 

                                                           
4 “Conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do cliente” (retirado de 

<http://novaescolademarketing.com.br/o-que-e-marketing-conceito-e-definicoes/>, acesso em 27 abr 18) 
5 “Segundo B.Joseph Pine II, pode ser entendido como o atendimento dos anseios específicos de cada cliente ou 

até a personalização em massa de produtos”, retirado de 

<https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/tlcbr/entry/mp202?lng=en>, acesso em 27 abr 18. 
6 “é um sistema que tem por objetivo produzir a quantidade demandada a uma qualidade perfeita, sem excessos e 

de forma rápida, transportando o produto par o lugar certo no tempo desejado”, retirado de 

<https://citisystems.com.br/just-in-time-conceito-significado/>, acesso em 27 abr 18. 
7 “é a arte de aplicar de aplicar com eficácia os recursos que dispõem ou de explorar as condições favoráveis de 

que desfrute, visando o alcance de determinados objetivos previamente estabelecidos no planejamento 

estratégico”, retirado de <https:/www.portal-administracao.com/2014/06/planejamento-gestao-estrategica-o-que-

e.html?m=1>, acesso em 27 abr 18. 

http://novaescolademarketing.com.br/o-que-e-marketing-conceito-e-definicoes/
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Figura 1: Logística Integrada (processo). 

Fonte: Musseti & Silva, 2003, p.345. 

 

 Para suprir tal necessidade, surge o conceito de Supply Chain Management (SCM), 

que, de acordo com Viana (2000, p.5):  

“(...) representa o esforço de integração dos diversos participantes do canal de 

administração, por meio da administração compartilhada de processos-chave de 

negócios que interligam as diversas unidades organizacionais e membros do canal, 

desde o consumidor final até o fornecedor inicial de matérias-primas”. 

 

 Assim, enquanto a Logística Integrada representa uma integração interna das 

atividades, o SCM representa sua integração externa, pois estende a coordenação dos fluxos 

de materiais e de informações aos fornecedores e ao cliente final (VIANA, 2002, p.5). 

 De grande valia é a proposta de conceito da missão da Logística como “fornecedora de 

mercadorias e serviços aos clientes de acordo com suas necessidades e exigências, da maneira 

mais eficiente possível” e “dispor a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo, no tempo 

certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo em que fornece a maior contribuição à 

empresa” (BALLOU, 2001, p.21). 

 

2.3 Logística Militar 

 De acordo com o Manual de Campanha EB20-MC-10.204 (Logística) de 2014, a 

função da Logística Militar no Teatro de Operações é bem definida: 

 “A previsão e a provisão do apoio necessário para a geração, o 

desdobramento, a sustentação e a reversão de forças terrestres em operações 

constitui um processo integrado (pessoas, sistemas, materiais, finanças e serviços), 

intrinsecamente sincronizado com os planejamentos de emprego da F Ter. Essa 

sistemática tem por objetivo manter a prontidão operativa da força apoiada e 

aumentar seu poder de combate em todo o espaço de batalha.” 

  

 A Logística engloba três Áreas Funcionais básicas: material, pessoal e saúde. Essas 

constituem os eixos de atuação que direcionam os planejamentos logísticos em todos os níveis 

de execução, certificando com que as forças operativas terrestres estejam fisicamente 
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disponíveis e apropriadamente equipadas no momento e local oportunos (BRASIL, 2014, 

pp.17). 

 McGinnis (1992) estabelece seis princípios fundamentais da Logística Militar, 

conforme o Quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Princípios da Logística Militar. 

Fonte: McGinnis, 1992, p. 24. 

  

 

2.3.1 O Ciclo Logístico na ótica militar 

 O ciclo logístico, sob o viés militar, é um processo que ocorre de forma permanente e 

contínua, organizado em fases interrelacionadas que estabelecem a sistemática de apoio 

(Figura 2). É dividida em três fases: determinação das necessidades, obtenção e 

distribuição. De acordo com o Brasil (2014, pp.18-20), essas fases podem assim ser 

definidas: 

“DETERMINAÇÃO DAS NECESSIDADES - Esta fase consiste no exame 

pormenorizado dos planos propostos e, em particular, das ações e operações 

previstas, visando a identificar, definir e calcular que recursos logísticos deverão 

estar disponíveis, quando, em que quantidade e em que local. A complexidade dessa 

fase decorre da necessidade de se antecipar as demandas, de modo à pré-posicionar 

os recursos necessários. 

OBTENÇÃO -  A obtenção transforma as necessidades logísticas levantadas em 

recursos que as satisfaçam. Nesta fase, são identificadas as fontes e tomadas 

medidas para a disponibilização de pessoal, material e serviços necessários à força 

apoiada. A principal fonte de obtenção no nível tático é constituída pelos recursos 

disponibilizados pelo Centro de Operação enquadrante da força operativa terrestre. 

Os recursos poderão ser obtidos ainda por meio da exploração de recursos locais no 

Teatro de Operações (TO)/Área de Operações (A Op), mediante a contratação de 

operadores civis ou acordos internacionais. 

DISTRIBUIÇÃO - A distribuição é a última fase do ciclo logístico e consiste em 

fazer chegar aos usuários, oportuna e efetivamente, todos os recursos fixados pela 
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determinação das necessidades. Engloba um sistema de pessoal, instalações, técnicas 

e procedimentos, visando a receber, acondicionar, movimentar, entregar e controlar 

o fluxo da cadeia logística entre o ponto de recepção e o ponto de destino. Um 

aspecto importante da distribuição é a sua visibilidade dos recursos em trânsito, 

traduzida pela capacidade de rastrear a identidade, a situação e a localização de 

unidades, cargas e passageiros de um ponto origem até o destino final.”  

 

 

 

FIGURA 2: O Ciclo Logístico Militar.  

Fonte: Brasil, 2014, p.20.  

 

 

2.3.2 A Logística no Âmbito do Exército Brasileiro 

 As missões previstas na Constituição de 19888 ao EB são cumpridas por meio de três 

tipos de atividade: fim, meio e subsidiária. Por atividades-fim, entendem-se as ações bélicas 

realizadas pela Força Terrestre e o preparo para as mesmas. As atividades-meio caracteriza-se 

por ações de apoio, e são constituídas de atividades administrativas e da articulação em 

território nacional. Já as atividades subsidiárias compreendem os campos social e econômico 

e dirigem-se às áreas de ciência e tecnologia, à indústria, à infraestrutura de construção, ao 

transporte, à assistência social, à saúde, ao apoio à população civil em áreas carentes, ao apoio 

em calamidades públicas, defesa civil e em outras situações de caráter emergencial. 

(MUSETTI & SILVA, 2003, p.350). 

 Se na atividade-fim encontra-se a aplicação preponderante da Logística Militar, é na 

atividade subsidiária que está, com maior ênfase, a aplicação da logística integrada à 

orientação estratégica de atuação do Estado brasileiro, e onde se torna eficaz e eficiente o 

emprego dos processos e procedimentos preconizados pela Logística Humanitária. Assim, o 

Exército executa o trabalho que lhe é destinado por Lei e apresenta um potencial logístico 

                                                           
8 Art. 142 da Constituição Federal de 1988. 
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estratégico, ligado à área governamental e, ao mesmo tempo, integrado aos segmentos 

acadêmico, científico-tecnológico e industrial do Brasil (MUSETTI & SILVA, 2003, p.350). 

 Nesse sentido, discorre Musetti & Silva (2003, p.352): 

 

“A logística concebida doutrinariamente o Exército Brasileiro valida e aprimora por 

meio de exercícios táticos e estratégicos executados em todo o território nacional, e 

conduzidos com a participação dos corpos docente e discente de estabelecimentos de 

ensino militares de graduação, especialização e pós-graduação, em cenários o mais 

próximo possível da realidade. Isso permite extrair ensinamentos próprios sem 

deixar de considerar a experiência operacional de outros países, de modo a não 

permitir um hiato considerável entre a teoria e a prática. Assim, o Brasil vem 

elaborando doutrina militar própria, experimentada em manobras militares em área 

territorial e em missões de forças de paz a serviço da ONU, visando atender à 

dinâmica da guerra moderna e aplicar procedimentos e ações similares aos de 

exércitos dos países mais desenvolvidos, apesar da deficiência de investimentos 

governamentais na área militar”. 

  

 

 Musetti & Silva (2003, p.352), assim, faz referência a como os procedimentos e 

processos logísticos são absorvidos e evoluídos doutrinariamente, inclusive, seja através da 

prática nas diversas atividades de campo realizadas pelas Organizações Militares (OM) em 

toda a extensão territorial brasileira, por intermédio das escolas de formação (AMAN, EsAO, 

ECEME, EsLog, ESA) e das experiências colhidas em atuações das tropas do EB em 

território nacional e fora dele (em missões da ONU). Essas missões no exterior também 

contribuem para a troca de conhecimento com Exércitos de outros países de forma a somar 

práticas logísticas que se mostraram positivas, efetivas e eficientes.    

 

2.4 Logística Humanitária 

 No artigo “Humanitarian logistics in disaster relief operations” (2007, p.101), 

Kovács & Spens definem as bases conceituais da Logística Humanitária: 

 

“Humanitarian logistics encompasses very different operations at different times, 

and as a response to various catastrophes. All these operations have the common 

aim to aid people in their survival. (...) Thus, two main streams of humanitarian 

logistics can be distinguished, continuous aid work, and disaster relief. While 

famine relief is sometimes also covered under ‘disaster relief’ (Long, 1997), usually, 

the term disaster relief is reserved for sudden catastrophes such as natural disasters 

(earthquakes, avalanches, hurricanes, floods, fires, volcano eruptions, etc.) and very 

few man-made disasters such as terrorist acts or nuclear accidents. Relief itself can 

be defined as a ‘foreign intervention into a society with the intention of helping local 

citizens’ (Long and Wood, 1995, p. 213)” 

 

  

 KOVÁCS & SPENS (2007, p.101) especificam que a Logística Humanitária engloba 

diferentes tipos de operações em diferentes períodos. Essas operações têm o objetivo comum 
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de dar assistência à população para garantir sua sobrevivência. Além disso, podem ser 

diferenciados dois ramos principais da Logística Humanitária: o trabalho de assistência 

contínuo e o apoio em catástrofe natural. Esse último, especificamente, é utilizado para 

catástrofes inesperadas, como desastres naturais (terremotos, avalanches, furacões, enchentes, 

incêndios, erupções vulcânicas etc.) e alguns desastres decorrentes da ação humana como atos 

terroristas ou acidentes nucleares. Por fim, define apoio à comunidade local como uma 

“intervenção externa em uma sociedade com a intenção de colaborar com a população local”. 

 As Operações Logísticas Humanitárias, que atendem às populações em situações de 

calamidade pública podem ser divididas, basicamente, segundo Kovács & Spens (2007, 

pp.101-106), em três: Preparação, Resposta Imediata e Reconstrução (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Fases das operações humanitárias. 

Fonte: Kovács & Spens, 2007, p.101. 

 

2.4.1 Preparação 

 Apesar de nem todas as catástrofes poderem ser previstas as suas ocorrências, regiões 

como o Japão, São Francisco (EUA)9, por exemplo, enfrentam frequentes terremotos e 

investem em infraestruturas preventivas e em programas de treinamento e educação da 

população acerca dos procedimentos emergenciais quando da ocorrência desses sinistros. No 

sentido de tornar mais rápido e eficiente atendimento à população afetada pela catástrofe, têm 

sucesso notável estratégias como ter um sólido e longo relacionamento comercial com os 

fornecedores dos suprimentos fundamentais10 (muito como esse arraigamento de parcerias 

entre as agências humanitárias) ou o pré-posicionamento de suprimentos em diferentes bases 

logísticas na extensão territorial em questão (KOVÁCS & SPENS, 2007, p.102). 

                                                           
9 São Francisco (EUA), por exemplo, conta com o sistema de notificação de sinistros AlertSF, com o 

“Department of Emergency Management of San Francisco (DEM)” e com o Treinamento de Voluntários pelo 

Departamento de Bombeiros (“NERT Trainig”). O Japão por sua vez tem suas estruturas das construções em aço 

e um eficiente sistema de amortecedores subterrâneos, além de liderar nos investimentos de prevenções de 

catástrofes, dado sua geografia peculiar que contribui para alta incidência de catástrofes em seu território 

(retirado de: <saofrancisco.itamaraty.gov.br/pt-

br/como_se_preparar_para_desastres_naturais_e_situacoes_semelhantes.xml>, acesso em 28 Mai 18). 
10 Alimento, água, vestimentas, medicamentos etc. 
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 Como exemplo, temos a United Nations Humanitarian Response Depot (UNHRD), 

uma rede de suprimentos estrategicamente posicionada em 6 bases pelo Mundo (Figura 4), de 

forma a possibilitar a entrega de suprimentos e equipamentos necessários ao apoio em um 

período de 24 a 48 horas (DUFOUR et al., 2018, p.2). 

 

 Figura 4: Bases logísticas da UNHRD 

 Fonte: Dufour et al., 2018, p.2. 

 

2.6.2 Resposta Imediata 

 Uma vez ocorrido o sinistro, mostra-se fundamental a rapidez com que os itens básicos 

de sobrevivência alcancem as vítimas, visto que pode significar a preservação de milhares de 

vidas, a eficiência nesta fase da operação (FLORES et al., 2017, p.5). De acordo com Kovács 

& Spens (2007, pp.103-104): 

 

“(...) Given all the challenges to coordinate a multi-facility and multi-supplier 

network, a major emphasis is placed on real-time communication in disaster relief 

operations (Long and Wood, 1995). In the immediate response phase, remote aid 

agencies assume the needs of disaster victims based on very limited information 

(Long and Wood, 1995). Assumptions need to be made regarding the kind and 

quality of supplies needed, the times and locations of demand, as well as the nature 

of the potential distribution of these supplies to any point of demand (Long and 

Wood, 1995). In fact, the main problem areas of the immediate response phase lie in 

coordinating supply, the unpredictability of demand, and the last mile problem of 

transporting necessary items to disaster victims (Beamon, 2004; Long, 1997; Long 

and Wood, 1995; Özdamar et al., 2004; Tomasini and van Wassenhove, 2004).” 

 

 

 KOVÁCS & SPENS (2007, p.103-104) afirma que uma vez considerados os desafios 

de coordenar uma rede com múltiplas instalações e múltiplos fornecedores, o foco é centrado 

na comunicação em tempo real nas Operações de Apoio Humanitário. Nessa fase, agências de 

apoio tomam por base as necessidades das vítimas dos desastres baseadas em informações 
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limitadas. Hipótese precisam ser traçadas baseado no tipo e na qualidade dos suprimentos 

necessários, no tempo e na localização das demandas, bem como na natureza da possível 

distribuição destes suprimentos nos pontos de demanda. De fato, o principal problema da fase 

consiste em coordenar o suprimento, a imprevisibilidade de demanda e, por fim, o problema 

do transporte dos itens necessários às vítimas afetadas pela catástrofe natural. 

 

2.4.3 Reconstrução 

 Após a fase de resposta imediata, inicia-se o apoio no local onde se encontram as 

vítimas. Entretanto, muitas vezes os fundos são focados no apoio imediato à população 

vitimada pela catástrofe natural, de forma que a fase de reconstrução, de longo prazo, muitas 

vezes é negligenciada. Em resposta a esta problemática, agências como a World Vision11 

criaram uma divisão do apoio humanitário em três fases:  7 dias, 30 dias e 90 dias. Na 

primeira fase módulos capazes de sustentar as vítimas por 7 dias são distribuídos, suprindo de 

forma emergencial suas necessidades. Na segunda fase são distribuídos módulos para a 

sobrevivência das famílias em um período de 30 dias. E a última fase se baseia na 

reconstrução e na reabilitação, em longo prazo, através do concerto das moradias afetadas e a 

construção de novas residências para as famílias que perderam as suas como consequência da 

catástrofe natural (KOVÁCS & SPENS, 2007, p.105). 

 

2.5 Emprego de Militares nas Fases da Operação Logística Humanitária 

 No artigo “Using the military in disaster relief: systemising challenges and 

opportunities” (HEALISP & BARBER, 2013) pode ser traçado dentro de cada uma das três 

fases da operação humanitária, acima descritas, a atuação das FFAA no contexto de 

assistência humanitária.  

 Na fase de Preparação, a estrutura material e prontidão operacional das tropas 

apresenta-se como uma vantagem, que permite lidar com um amplo espectro de situação e 

ameaças. Além disso, os militares podem contribuir com seus centros de armazenamento de 

suprimentos, inclusive podendo servir de centro conjunto da Coordenação Civil-Militar para 

armazenamento de suprimentos (“supply warehouses”). 

                                                           
11 Fundada em 1950, a “World Vision” foi a ONG internacional de ajuda humanitária pioneira no 

apadrinhamento humanitário (apadrinhar crianças em situações de extrema pobreza). Tem vasta experiência no 

domínio de acesso a água potável, saúde e alimentação. Trabalha em parceira com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) (retirado de: <https://www.wvi.org>, acesso em: 14 Jun 18). 
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 Na segunda fase, Resposta Imediata, destaca-se a capacidade dos militares de lidar 

com a solução de problemas variáveis e imprevisíveis e seu sistema estruturado de comando e 

controle as colocam a frente das ONG’s e das Organizações Internacionais (OI’s) no espectro 

operacional da prática Logística Humanitária. Somado a esses fatores, os militares apresentam 

a vantagem de operar em situações adversas de forma eficaz e são capazes de apresentar 

resposta em até 12h, em larga escala. 

 A atuação das tropas na Reconstrução vem aumentando consideravelmente e são 

fundamentais, uma vez que, nesta fase, o trabalho conjunto permite uma reabilitação 

estrutural e ambiental como um todo, mais eficiente. A exemplo do próprio EB, que tem seus 

Destacamentos de Engenharia em um trabalho continuado de recuperação de áreas afetadas 

pelas mais diversas catástrofes naturais em território brasileiro.  

 

2.6 Atores Envolvidos nas Operações de Apoio Humanitário  

 As Operações de Apoio Humanitário em situações de catástrofe natural se 

desenvolvem através de uma rede complexa de agentes, cada qual fundamental em seu campo 

de atuação, de forma a permitir que os processos da cadeia de suprimento logística 

humanitária (“humanitarian suply chain”) ocorram de forma eficiente. Kovács & Spens 

(2007, p.106) traçou os principais integrantes da rede logística humanitária (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5: Atores das Operações de Apoio Humanitário  

Fonte: Kovács & Spens, 2007, p.106. 
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2.7 Os 3 C’s (Cooperação, coordenação e colaboração) 

 Comumente tomados por sinônimos, esses três termos são recorrentes no escopo das 

operações de apoio humanitário ao definir o nível de integração dos atores integrantes da 

operação humanitária, donde se faz necessário a sua diferenciação. 

 Healisp & Barber (2013, pp.68-69) definem Cooperação, como:  

 

“Cooperation refers to a maximum state of civil military coordination where there is 

a range of cooperative relations between the humanitarian community and a 

military force that is not regarded as a combatant force, typically including joint 

planning, division of labour and sharing of information.” 

 

 

 Assim, tem-se na cooperação a máxima integração entre as partes civis e militares, 

com planejamento conjunto, divisão do trabalho e compartilhamento de informações. Além 

disso, a Força Militar não é vista tão somente como uma força combatente.   

 A coordenação, sob a perspectiva da ONU, de acordo com Healisp & Barber (2013, 

p.69) pode ser definido como: 

 

“(...) a spectrum of relations that range from coexistence to cooperation. This UN 

coordination concept has been developed in the context of humanitarian civil 

military coordination, where coexistence refers to a situation where the minimum 

necessary information is being shared between the humanitarian community and a 

military combatant force (...) including sharing of information about security, 

movement of humanitarian convoys and the management of shared resources (...)” 

 

 Dessa forma, a coordenação oscila entre a colaboração e a mera coexistência das 

agências, onde por coexistência entende-se o estado em que o mínimo necessário de 

informações é trocado entre os demais atores humanitários e a Força Militar, como 

informações relativas à segurança, deslocamentos de comboios humanitários e gestão de 

recursos compartilhados. 

 Abrangendo as diversas fases do SCM, temos a Colaboração, que pode ser desde o 

apoio no pré-posicionamento e transporte de suprimentos até as doações feitas por OI’s, 

Organizações Não-Governamentais Internacionais (ONGI’s) e governos do mundo inteiro 

dependendo da dimensão da catástrofe. Na colaboração é evidente, mais uma vez, a 

importância dos militares na coordenação logística humanitária, uma vez que sem o apoio dos 

seus meios aéreos, navais e terrestres dificilmente chegar-se-ia no local de destino em tempo 

hábil.   
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2.8 Coordenação Civil-Militar (CIMIC) nas Operações de Apoio Humanitário 

 Nas operações de apoio humanitário sob a égide da ONU, a logística humanitária é 

desenvolvida através da coordenação entre o as forças militares e as Organizações Não-

Governamentais (ONG’s). Cita Heaslip & Barber (2013, p.72): “Recent experiences in Iraq, 

Somalia, Haiti and Rwanda have proven that closer coordination among NGOs and the 

military can more effectively serve the goal of delivering assistance in complex humanitarian 

emergencies.12”. 

 O manual “OSLO guidelines: Guidelines on the use of foreign Military and Civil 

defence Assets in disaster relief”, disponibilizado pelo Escritório das Nações Unidas para 

Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em 2007, tem por objetivo “estabelecer os 

‘frameworks’13  básicos para a formalização e o aumento da efetividade e da eficiência do uso 

de recursos militares e de defesa civil estrangeiros em operações de socorro a desastres” 

(OCHA,2007).  De acordo com OCHA (2007, p.8), podemos definir coordenação como: 

  

“UN Humanitarian Civil Military Coordination (UN-CMCoord): The essential 

dialogue and interaction between civilian and military actors in humanitarian 

emergencies that is necessary to protect and promote humanitarian principles, 

avoid competition, minimize inconsistency, and when appropriate pursue common 

goals. Basic strategies range from coexistence to cooperation. Coordination is a 

shared responsibility facilitated by liaison and common training.” 

 

 Percebe-se, assim, que a Coordenação Civil-Militar Humanitária das Nações Unidas é 

sintetizada como o diálogo e as interações essenciais entre atores civis e militares em 

emergências humanitárias necessários à proteção e promoção dos princípios humanitários, 

evitar a competição, mitigar inconsistências, buscar objetivos comuns. Suas estratégias 

básicas vão da coexistência à cooperação. Coordenação é uma responsabilidade 

compartilhada facilitada pelas ligações e treinamento conjunto. 

  

2.9 Princípios da Assistência Humanitária 

  O “OSLO Guidelines” estabelece três princípios fundamentais para a assistência 

humanitária: Humanidade, Neutralidade e Imparcialidade. De forma natural, podemos inferir 

que a observância do cumprimento desses princípios também se estende às Operações de 

Logística Humanitária e faz-se relevante seu conhecimento. Assim, define OCHA (2007, 

p.12): 
                                                           
12 “Experiências recentes no Iraque, na Somália, no Haiti e em Rwanda têm provado que a coordenação próxima 

entre ONG’s e militares pode atingir o objetivo de oferecer assistência in emergências humanitárias complexas 

de forma mais efetiva” (Tradução do Autor). 
13 Procedimentos. 
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“Humanity: Human suffering must be addressed wherever it is found, with 

particular attention to the most vulnerable in the population, such as children, 

women and the elderly. The dignity and rights of all victims must be respected and 

protected.  

Neutrality: Humanitarian assistance must be provided without engaging in 

hostilities or taking sides in controversies of a political, religious or ideological 

nature. 

Impartiality: Humanitarian assistance must be provided without discriminating as 

to ethnic origin, gender, nationality, political opinions, race or religion. Relief of the 

suffering must be guided solely by needs and priority must be given to the most 

urgent cases of distress.” 

 

 Da observação destes três princípios podem-se extrair ideias-chave do apoio 

humanitário, como:  

 1) Atenção especial à parcela mais vulnerável da população atingida (crianças, 

mulheres e idosos);  

 2) O respeito e a proteção da dignidade e dos direitos das vítimas;  

 3) O apoio humanitário deve ser realizado sem tomar partes de controvérsias de cunho 

político, religioso ou ideológico, bem como não se envolver em hostilidades;  

 4) A assistência humanitária deve ser provida sem que haja qualquer discriminação 

étnica, de gênero, nacionalidade, opinião política, raça ou religião.   

 Pode-se observar que tais princípios norteiam-se pela ideia do respeito aos Direitos 

Humanos e por conceitos como Igualdade e Justiça, a fim de realizar a assistência de forma 

justa e imparcial, sem distorções na atuação consequentes de opiniões ou ideologias 

particulares dos agentes em questão.  

 Vale tomar nota a cerca do princípio de neutralidade, que cita: “(...)without taking part 

in hotilities14(...)”. É justamente dessa necessidade do agente que presta a assistência não 

tomar parte em conflito que emerge uma das funções da utilização de militares nas Operações 

de Logística Humanitária, provendo a segurança do agente humanitário que está prestando a 

assistência, engajando um inimigo se necessário. Estabelece OCHA (2007, p.12): 

  

“As a matter of principle, the military and civil defence assets of forces that may be 

perceived as belligerents or of units that find themselves actively engaged in combat 

in the affected country or region shall not be used to support UN humanitarian 

activities”.  

 

 Neste trecho fica evidente a diferenciação entre as forças que realizam o apoio 

humanitário (“MCDA – Military and Civil Defence Assets”) e as que tomam parte na 

segurança/combate (“actively engaged in combat”). 

                                                           
14 “(...) sem tomar parte em hostilidades (...)” (Tradução do Autor). 
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2.10 Conceitos Importantes à Assistência Humanitária  

 OCHA (2007) traça conceitos importantes relativos à atuação da coordenação civil-

militar nas operações de apoio humanitário. Desses pode ser retirado, em consoante com os 

princípios já definidos, a base do “modus operandi” da UN-CMCoord. 

2.10.1 Complementariedade  

 Está definido este conceito em OCHA (2007, p.12) como:  

 

“Military and civil defence assets should be seen as a tool complementing existing 

relief mechanisms in order to provide specific support to specific requirements, in 

response to the acknowledged  between the disaster needs that the relief community 

is being asked to satisfy and the resources available to meet them.”  

  

 A Complementariedade entende-se, assim, como a integração das partes envolvidas, 

cada qual provendo seu suporte específico, de forma a prover a assistência de forma 

adequada. 

 

2.10.2 Responsabilidade e Gerenciamento 

 Em OCHA (2007, p.13), observa-se: 

 

“All disaster relief, including MCDA should be provided at the request or with the 

consent of the Affected State and, in principle, on the basis of an appeal for 

international assistance.(...) All relief actions remain the overall responsibility of the 

Affected State and are complemented by foreign MCDA operating bilaterally or 

within an international relief effort.” 

  

 Deste parágrafo extrai-se que a atuação destes agentes da UN MCDA deve partir da 

requisição do Estado afetado pelo desastre, com base em um apelo internacional por 

assistência, e que todas as operações de assistência mantem-se na responsabilidade, de uma 

forma geral, do Estado afetado e são complementadas por MCDA estrangeiros atuando de 

forma bilateral ou em conjunto com esforço de colaboração internacional. 

 

2.10.3 Identificação e Segurança 

 Define OCHA (2007, p.13): 

 

“In principle, foreign military and civil defence personnel deploying on disaster 

relief missions will do so unarmed and in national uniforms. The overall 

responsibility for providing adequate security for authorized foreign MCDA support 

remains with the Affected State.” 
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 Assim, de acordo com esse trecho do “OSLO Guidelines” as forças militares 

estrangeiras e o pessoal de defesa civil enviado à missão devem realizar suas operações de 

apoio humanitário sem o aporte de armamento e com seus respectivos uniformes nacionais. A 

responsabilidade de prover adequada segurança, em um sentindo geral, a esses agentes 

humanitários recai sobre o Estado afetado pela catástrofe natural. 

 

2.10.4 Evitando a Dependência dos Recursos Militares 

 Baseado nas operações já realizadas pela ONU, nas quais, em determinados 

momentos, por não se dar atenção à necessidade do desenvolvimento de uma estrutura que 

possa ser autossustentada pelo Estado afetado, criou-se uma dependência a qual esses Estados 

não foram capazes de suprir quando da saída das tropas ONU. Desta forma, define OCHA 

(2007, p.13): 

 

“Most MCDA provided by Member States explicitly for UN use are diverted from 

other missions and are only temporarily available. When higher priority military 

missions emerge these assets and/or forces may be recalled by the Member States 

or regional organizations concerned. Therefore, as general principle, UN 

humanitarian agencies must avoid becoming dependent on military resources and 

Member States are encouraged to invest in increased civilian capacity instead of the 

ad hoc use of military forces to support humanitarian actors.”   

 

 Pode ser apreendido, assim, que uma vez que o apoio das forças militares é 

temporário, tanto devido à existência para um prazo finito para o apoio de tropas da ONU, 

quanto devido ao seu prioritário emprego em missões militares de alta prioridade, as agências 

humanitárias da ONU devem evitar sua dependência dos recursos militares e os Estados 

Membros são encorajados a investir no aumento da capacidade civil ao invés do uso ad hoc15 

de forças militares no apoio de atores humanitários. Isto busca justamente dirimir a 

dependência dos Estados da atuação de FFAA estrangeiras no apoio humanitário, permitindo 

um apoio humanitário continuado, que não se extingue com a saída das tropas ONU. Esse 

gargalo percebe-se especialmente na última fase, Reconstrução, justamente a fase que 

demanda mais tempo e configura-se como um trabalho continuado que se estende num 

período de tempo relativo mesmo depois da saída da Operação da ONU e, por consequência, 

depende da atuação das agências humanitárias e forças militares locais.  

    

 

                                                           
15 Atuação de agente externo 



27 
 

 
 

2.11 A Doutrina Militar Terrestre e a Coordenação Civil-Militar nas Operações de 

Logística Humanitária 

 Em dezembro de 2017, foi aprovado o Manual de Campanha EB70-MC-10.221 

Cooperação Civil-Militar – (CIMIC), fruto da experiência vivida pelos militares do EB nas 

Operações de Paz sob a égide da ONU, em especial a MINUSTAH16, onde os militares 

brasileiros foram incumbidos de organizar a CIMIC, inseridos no conjunto de Operações 

Logísticas Humanitárias. Tais ações, em um primeiro momento, foram desenvolvidas sem que 

esses militares tivessem recebido o treinamento adequado para a atividade. 

 Este manual define e estabelece os aspectos tático-procedimentais da atuação em 

operações baseadas na CIMIC. Uma vez que as Operações de Logística Humanitária 

desenvolvidas pela ONU se baseiam na CIMIC, seu estudo mostra-se fundamental para a 

pesquisa que está sendo desenvolvida. Cita Brasil (2017, p.17): 

 

“Um dos objetivos da CIMIC é possibilitar ao componente civil o desempenho de 

suas atividades regulares em um ambiente de conflito, de modo a favorecer as 

operações militares, ou ao menos não se constituir um obstáculo. Essas atividades 

não devem, em princípio, ser executadas por militares, mas devem ser devidamente 

harmonizadas com as ações militares. Um exemplo é o apoio de saúde realizado por 

organizações não governamentais (ONG) à população da A Op”. 

 

 Percebe-se o alinhamento do previsto pela Doutrina Terrestre com o preconizado pelo 

OSLO Guidelines. Este trecho supracitado, justamente, mostrasse consoante com o conceito 

de Complementariedade (“essas atividades (...) harmonizadas com as ações militares”). E ao 

estabelecer que as atividades do componente civil não devem ser, em princípio, de execução 

pela tropa, calca-se bem na distinção e divisão de responsabilidades estabelecido pela 

literatura das Nações Unidas.  

  

2.11.1 Emprego dos Atores Humanitários na CIMIC 

 Segundo Brasil (2017), podemos dividir o cenário de operações entre o componente 

civil e o componente militar. O componente civil é “constituído por órgãos governamentais 

(OG), organismos internacionais (OI) e organizações não governamentais (ONG), que 

genericamente são chamadas de agências” (BRASIL, 2017, p.17). Na grande maioria das 

vezes, nas situações de catástrofe natural, nota-se a incapacidade dos OG de atuar em suas 

atribuições básicas e disto decorre a criação de hiatos de poder e o surgimento de áreas “sem 

condições de governabilidade”, que somente as forças militares estão capacitadas a ocupar, 

(BRASIL, 2017, p.18). As ONG’s por sua vez, atuam de forma específica em sua área, muitas 

                                                           
16 Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
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das vezes possuem informes detalhados da área (fruto da atuação já continuada na área) e sua 

abordagem privilegia o resultado duradouro (BRASIL, 2017). Assim, o principal vetor de 

atuação do componente civil é “o socorro à população em estado de vulnerabilidade” 

(BRASIL, 2017, pp.17-18). Cita-se in:  

 

“Algumas das tarefas executadas pelo componente civil que necessitam da 

cooperação do componente militar são: distribuição de água e alimentos; cuidados 

de saúde primários; cuidados básicos de higiene (duchas e latrinas); distribuição de 

roupas e calçados; abrigos, tendas e colchões; e reconstrução de infraestrutura.” 

 

 Este apoio às atividades, inerentes à Logística Humanitária, é fundamental ao 

atendimento a população atingida pela catástrofe natural, uma vez que o componente militar 

vem a somar em sua capacidade de planejamento, na capacidade de rápida resposta a 

condições adversas às esperadas e organização e controle de material e pessoal.  

 De acordo com Brasil (2017, p.17), os serviços mais usualmente requeridos pelo 

componente civil ao militar são: “apoio logístico; acesso a áreas remotas; segurança; 

proteção; trabalhos de engenharia; suporte de comunicações; e compartilhamento de 

informação”. Justamente pela notada estrutura, flexibilidade e eficiência da logística militar e 

pelos meios e pessoais especializados que permitem o cumprimento de tarefas de mais 

elevado grau de complexidade e planejamento. 

 

2.11.2 Atividades Militares nas CIMIC 

 Os objetivos das atividades militares no contexto CIMIC visa o suprimento de 

necessidades específicas da população que tão somente a atuação militar poderia prover, bem 

como contribuir para que os objetivos militares sejam atingidos. (BRASIL, 2017)  

 Cita Brasil (2017, p.24): 

 

“O apoio à estrutura civil tem um largo espectro de atividades CIMIC que vai desde 

reparações e reconstrução de infraestruturas, apoio à educação e instrução até a 

ajuda alimentar. Para a execução das atividades, devem ser consideradas as 

necessidades de emprego de tropas especializadas, como unidades de engenharia ou 

de logística.” 

 

 Neste trecho evidencia-se a importância da característica de flexibilidade típica das 

tropas militares, podendo atuar num amplo espectro dentro das Operações de Apoio 

Humanitário e prestando, essencialmente, apoio a atuação dos componentes civis, alinhado 

com o OSLO Guidelines. 
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 Segundo Brasil (2017, p.25), pode-se enumerar como as principais atividades de apoio 

requisitadas pelo componente civil às tropas militares: 

 

“a) estabelecimento de perímetro de segurança – permite que as OG/OI/ONG 

desempenhem suas tarefas com segurança, como o isolamento de uma área de 

distribuição de mantimentos;  

b) proteção – estabelecimento de escolta de comboios ou proteção de instalações 

físicas, como galpões e armazéns; 

c) reparação da infraestrutura básica – realização de obras de recuperação de 

instalações de tratamento de água, esgoto, geração de energia. Recuperação de 

estradas, portos ou aeroportos; 

d) apoio à população – formação de mão de obra especializada;  

e) socorro à população – busca e salvamento, saúde ambiental, vigilância e controle 

de endemias, assistência imediata com água e alimentação e prestação de apoio de 

saúde; e  

f) apoio a deslocados e refugiados – ações voltadas à assistência e à proteção de 

deslocados ou refugiados, pessoas vítimas de conflitos e de desastres.” 

   

 Destaca-se a importância de operações de escolta de comboio, segurança de pontos 

sensíveis, socorro à população, estabelecimento de perímetro e segurança e reparação de 

infraestrutura básica, todas estas largamente empregadas durante as Operações de Apoio 

Humanitário da ONU por parte das forças militares, dado que este “know-how”17 compreende 

o basilar dos principais tipos de Operações Militares.   

  

2.11.3 Centro de Coordenação Civil-Militar (C3M) 

 O C3M não possui um padrão pré-definido a ser seguido pelas tropas envolvidas no 

CIMIC, uma vez que “A estrutura necessária para planejar, conduzir e avaliar as ações CIMIC  

em apoio à missão militar depende da situação tática encontrada e das entidades civis” 

(BRASIL, 2017, p.34). Define Brasil (2017, p.34): 

 

“O C³M tem as finalidades de viabilizar a ligação civil-militar, facilitar o 

compartilhamento de informações, agilizar a interface com o ambiente civil e 

fornecer aconselhamento sobre a disponibilidade e sobre os mecanismos de 

assistência às organizações civis.” 

 

 Constitui-se, assim, como o ambiente físico onde ocorra a interface entre os agentes 

militares encarregados da CIMIC com o componente civil (autoridades, ONG’s, ONGI’s, 

OI’s, OG’s, população civil etc.). 

 A fim de contribuir para o desenvolvimento das atividades de CIMIC, o ideal é que o 

C3M possua pelo menos quatro ambientes distintos: um para fazer a recepção de visitantes 

                                                           
17 “Saber-fazer”, conhecimento procedimental, essencialmente. 
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civis; um para fazer os encontros entre autoridades militares e civis; um para os “briefings18”, 

e um para realizar o acompanhamento e para planejar as ações CIMIC (BRASIL, 2017). 

 No Anexo A é apresentada a “Lista de Verificação para Estabelecer um C3M”, que 

contém um “checklist19” para a estruturação do Centro, tanto no que tange ao material, 

quanto ao que tange a medidas de seguranças básicas (Plano de Combate a Incêndios, por 

exemplo) e organizacionais (divisão dos ambientes de trabalho etc.). 

  

2.11.4 Ações de CIMIC em Operações de Não-Guerra  

 Sob a ótica do contexto de Não-Guerra, mostra-se válida a análise do seguinte cenário: 

ações de CIMIC sob a égide de Organismos Internacionais. Enquadra-se, justamente, neste 

cenário a atuação de tropas do EB em Operações de Logística Humanitária sob a égide da 

ONU. 

 De acordo com Brasil (2017, p.39), essas ações podem ocorrer em “Operações de Paz, 

em arranjos internacionais para defesa coletiva, ações de caráter humanitário e estabilização”. 

Dentre esses vieses de atuações, o terceiro (alvo da pesquisa), é definido como “prestar 

urgente socorro aos atingidos por efeitos de catástrofes naturais ou decorrentes de guerra” 

(BRASIL, 2017, p.40). É nesse contexto que se enquadra as Operações Logísticas 

Humanitárias e nas quais a atuação das tropas militares no CIMIC é fundamental.   

 

2.11.5 Avaliação e Relatórios de CIMIC 

 A Área de Operação (A Op) deve ser avaliada através de relatórios de campo, sob a 

ótica dos fatores críticos e das ações de CIMIC desenvolvidas. Brasil (2017, p.42) define que 

tais relatórios devem estar em concordância com os seguintes aspectos: 

 

“Precisão – se a precisão ou a fonte das informações for questionável, então esse 

aspecto deve constar do relatório. É importante lembrar que a informação imprecisa 

pode ser mais perigosa do que nenhuma informação; 

Consistência – a ausência de consistência na abordagem irá dificultar a 

identificação de lacunas de capacidades e de áreas de potencial preocupação; 

Tempestividade – para que a avaliação e os relatórios tenham alguma utilidade, eles 

devem ser providenciados em tempo hábil e sincronizados com o processo de 

planejamento. Se o tempo for limitado, poderá ser necessário priorizar os requisitos 

de informação e focar nos fatores-chave;  

Relevância – todo esforço deve ser direcionado para determinar quais fatores e 

quais informações são relevantes. Aqueles que não afetam a missão não devem ser 

incluídos na avaliação. Isto é essencial para a alocação eficiente de recursos e 

esforços; 

                                                           
18 Reunião entre os integrantes de uma Operação, a fim de dar um apanhado geral relativo a mesma e definir e 

dividir missões e responsabilidades.  
19 Lista de tópicos a serem seguidos para a obtenção de um resultado final. 
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Continuidade – deve ser previsto um mecanismo durante o processo que permita ao 

EM20 monitorar e fornecer atualizações conforme necessário. Particularmente, deve 

ser dada ênfase na identificação de progressos e nas questões relativas aos requisitos 

de informação mais críticos; e  

Cooperação – o pessoal militar, por meio da arquitetura CIMIC, deve procurar 

utilizar a fonte de informação civil. De forma análoga, também pode ser um 

benefício para os militares compartilharem informações de interesse mútuo com as 

entidades civis relevantes.” 

 

 Por meio da observância desses seis aspectos durante a confecção dos relatórios é 

possível fazer, de forma efetiva e eficiente, a avaliação da A Op como forma de permitir um 

planejamento adequado das ações de CIMIC, das Operações como um todo dos atores 

humanitários, uma vez que a análise do ambiente operacional, das considerações civis e dos 

meios disponíveis estão na base do planejamento operacional. 

 Estes relatórios são divididos em quatro grupos: “A – Apoio fundamental a Vida Civil; 

B – Questões Humanitárias; C – Infraestrutura Civil Fundamental; D – Administração Civil 

Fundamental” (BRASIL, 2017, p.42). 

 No Anexo “B” são detalhados os tópicos abordados em cada grupo de relatórios. 

 

2.11.6 Oficial Encarregado da CIMIC (E9) 

 O E9 é o militar responsável pela CIMIC e integra o Estado Maior (EM) do comando 

da Operação e possuem, de acordo com Brasil (2017, p.22), as seguintes atribuições: 

 

“a) proceder à análise de assuntos civis; 

 b) avaliar as implicações, na esfera dos assuntos civis (As Civ), das linhas de ação  

(LA) elaboradas pela seção de operações; 

c) planejar e conduzir as ações afetas ao seu campo de atuação, em coordenação com 

as seções de inteligência, de operações, de comunicação social (Com Soc), de 

operações psicológicas (Op Psc) e de logística; 

d) identificar e listar todos os OI, OG e ONG existentes em sua área de 

responsabilidade, bem como identificar e listar seus líderes/chefes, seus respectivos 

propósitos, e grau de interação já atingido com o componente militar; 

e) verificar as possibilidades de emprego de instalações e pessoal civis, presentes na 

área de responsabilidade; 

f) verificar os serviços públicos e as infraestruturas críticas a serem preservados; 

g) verificar as necessidades e as possibilidades de ligações com as autoridades civis, 

para minimizar os óbices porventura existentes; 

h) realizar a ligação com as agências; 

i) estabelecer um centro de cooperação civil-militar (C3M); 

j) coordenar atividades CIMIC sob sua responsabilidade e assessorar o E3 durante o 

planejamento das operações militares; 

k) confeccionar o anexo de As Civ ao plano ou ordem de operações; 

l) esclarecer a população e os OG/OI/ONG presentes no TO/A Op; 

m) assessorar o comandante (Cmt) nos assuntos relacionados aos civis; e 

                                                           
20 Estado-Maior 
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n) participar, juntamente com a sua seção, das células funcionais de comando e 

controle e de operações de informação (Op Info)”. 

 

 

 Segundo Brasil (2017, p.23), o E9 deve seguir quatro princípios: Credibilidade (não 

gerar expectativas e não prometer o que não pode cumprir); Facilidade de Relacionamento 

(boa relação com os diversos atores do contexto e estabelecimento de ligações necessárias); 

Recebimento das informações e compartilhamento destas, e Boa Postura militar. 

 

2.11.7 Oficial de Ligação (O Lig) de CIMIC 

 Os O Lig são a “espinha dorsal” da CIMIC, uma vez que estão diretamente ligados aos 

E9 de Grandes Comandos (G Cmdo) e de Grandes Unidades (GU), sendo responsável pelo 

principal ponto de interface do componente militar com o civil na CIMIC. São designados de 

acordo com o “posto” do seu homólogo civil dentre de sua respectiva “estrutura hierárquica”. 

Assim, o contato com agente civis de alto nível (ministros, embaixadores, governadores etc.) 

pode vir a requerer um O Lig CIMIC de alta patente (BRASIL, 2017). 

 Brasil (2017, p.32) discorre sobre as principais atividades do O Lig CIMIC: 

 

“a) Autorização para efetivar a ligação – a ligação com OG/OI/ONG só é 

permitida, sem autorização prévia, quando não se tratar de assuntos operativos. 

b) Ponto de contato único – a criação de uma estrutura de ligação e coordenação 

minimiza a redundância de esforços, fornecendo um ponto de contato claramente 

definido e acessível, reconhecido igualmente pelos militares e pela comunidade. 

c) Continuidade – a continuidade do trabalho facilita a realização dos trabalhos e o 

contato com as agências, aumentando a confiança mútua. 

d) Compartilhamento de informações – divulgar informações atuais e relevantes, 

a fim de ser visto pelo componente civil como fonte confiável, apoiando a 

arquitetura de ligação.” 

 

 Evidencia-se, por meio dessas atividades, um trabalho fundado na coerência com a 

intenção dos Escalões Superiores, no estabelecimento de um contato de confiança e 

continuado com o componente civil, de forma a colaborar para o fluxo de informações, 

fundamentais ao planejamento dos Escalões Superiores.  

 Corroborando com o descrito acima, Brasil (2017, p.32) cita as atribuições principais 

do O Lig CIMIC: 

 

“a) identificar homólogos e ligar-se com os mesmos; 

b) familiarizar-se com as capacidades, as limitações, o mandato, os objetivos e a 

estratégia de seus homólogos para identificar possíveis áreas de interesses comuns; 

c) manter contato estreito e construir uma boa relação de trabalho com os atores 

civis; 

d) manter, expandir e atualizar a lista/banco de dados dos contatos; 
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e) identificar as principais lacunas de capacidade no ambiente civil, que podem 

impactar a missão; 

f) ter ciência das atividades de outros O Lig, buscando harmonizar com as suas, 

podendo estabelecer um canal técnico com os mesmos; 

g) difundir a intenção do Cmt e as ideias-força (Id F), como parte da campanha 

global de informação; e 

h) propor e preparar visitas que estejam relacionadas com os interesses e com a 

intenção do Cmt.” 

 

 

 Nota-se, por meio da análise das atribuições do O Lig CIMIC, a necessidade de ser um 

militar com capacidade de planejamento, bem contextualizado na intenção do seu comandante 

e com desenvoltura para lidar com o componente civil, sabendo traçar estratégias 

colaborativas que venham a construir um fluxo informacional e um ambiente de trabalho 

positivo para as Operações de Logística Humanitária. 

 

2.11.7.1 Relatório do Oficial de Ligação da CIMIC 

 De acordo com Brasil (2017, p.27): “O relatório de ligação CIMIC apresenta uma 

detalhada troca de resultados e de realizações da ligação. Deve mostrar a importância da 

atividade em apoio à missão. (...) É remetido ao E9 e divulgado para os demais interessados.” 

Um modelo de relatório está presente no Anexo C. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

 O referencial metodológico na construção deste trabalho monográfico partiu do 

seguinte problema de pesquisa: De que forma a Logística Humanitária sob a égide da ONU 

contribui para que o EB realize de forma adequada o atendimento à população civil em uma 

situação de calamidade pública dentro de um contexto de uma operação de paz? 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 Para atingir os objetivos geral e específicos traçados no Capítulo 1, foi realizada uma 

Pesquisa abordada de forma qualitativa de cunho descritivo e sob a natureza de sua 

aplicabilidade. De acordo com Roesch (2013, p.155), Pesquisa Qualitativa: 

 

“(...) é apropriada para a avalição formativa, quando se trata de melhorar a 

efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo quando é o caso da proposição de 

planos, ou seja, quando se trata de selecionar as metas de um programa e construir 

uma intervenção, mas não é adequada para avaliar resultados ou planos.” 

 

 A abordagem da inserção de tropas militares na CIMIC, no contexto das Operações 

Logísticas Humanitárias é uma realidade recente com um “modus operandi” ainda calcado 

em experiências recentes de atuações em Operações de Paz sob a égide da ONU, com uma 

literatura do Ministério da Defesa em fase de aplicação. Não cabe a utilização de uma 

pesquisa quantitativa, mas sim uma qualitativa a fim de propor procedimentos a serem 

empregados pela tropa em tal contexto. 

 A pesquisa realizada foi de cunho descritivo. Roesch (2013, p.137) descreve:  

 

“Pesquisas de caráter descritivo não procuram explicar alguma coisa ou mostrar 

relações causais, como as pesquisas de caráter experimental (...); buscam informação 

necessária para ação ou predileção.” 

 

 A busca de dados para a construção da narrativa deu-se por meio da análise da 

literatura da ONU e do Ministério da Defesa. 

 

3.2 Técnica de Coleta de Dados 

 A técnica empregada na pesquisa foi coleta de dados em documentos (fonte primária). 

De acordo com Roesch (2013, p.165):  

 

“Uma das fontes de dado mais utilizadas em trabalhos de pesquisa (...), tanto de 

natureza quantitativa quanto qualitativa, é constituída por documentos como 

relatórios anuais da organização, (...) documentos legais etc. (...) Documentos tem 
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um valor em si mesmo- representam sistemas e estruturas de organização. Sua 

análise permite o entendimento de situações.”  

  
 

 A participação de forças militares em operações de Logística Humanitária sob a égide 

da ONU pode ser observada por duas óticas: inseridas no contexto de Operações Militares 

(embasamento de ações se dá pelo procedimento previsto na respectiva Doutrina Militar) e 

inserida em meio ao Apoio Humanitário mundial e sua regulação por tratados e acordos 

internacionais, em especial da ONU. Dessa maneira, a fonte primeira de dados do 

embasamento teórico da pesquisa foram os manuais da ONU e do EB (no que tange aos 

princípios fundamentais e ao nível tático-procedimental, respectivamente). Para a 

fundamentação teórica dos princípios da Logística e da Logística Humanitária coube 

essencialmente revisar a bibliografia de artigos e literaturas acadêmicas sobre tal temática. 

 

3.3 Técnica de Análise  

 Depois de levantados os dados da pesquisa por intermédio da revisão bibliográfica da 

documentação inerente ao tema (LONGARAY et al, 2003), foi empregada a Análise de 

Conteúdo. Segundo Roesch (2013, p.169): “A análise de textos em pesquisa científica tem 

sido conduzida, principalmente, mediante um método denominado de Análise de Conteúdo. 

Este, (...) usa uma série de procedimentos para levantar inferências válidas a partir de um 

texto”. 

 Uma vez definidos e citados os princípios da Logística Humanitária, de atuação nas 

Operações de Apoio Humanitário, e o procedimental relativo à atuação na CIMIC dentro das 

Operações de Logística Humanitária, coube interpretar os dados obtidos de forma a ratificar o 

alinhamento no Manual EB70-MC-10.221 com o preconizado no “OSLO Guidelines” e na 

literatura acadêmica acerca da Logística Humanitária. A partir dessa correlação permite-se a 

inferência de um padrão tático e operacional de atuação para o EB em suas futuras atuações 

em Operações de Logística Humanitária inseridos em Operações de Paz da ONU. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 O “Know-How” Logístico Militar e a Logística Humanitária 

 O emprego, no contexto da CIMIC das Operações de Logística Humanitária, do 

componente militar nas atividades logísticas em si deve, a priori21, ser reservado a um 

segundo plano. Todavia, pode se traçar paralelos de atuação da Logística Militar com a 

Humanitária determinados pela semelhança de seus campos de atuação e restrições impostas 

no desenvolvimento de suas operações. O conhecimento em Logística Militar será 

fundamental em possíveis Operações Logísticas propriamente ditas a serem conduzidas pelo 

componente militar, quanto como meio de embasamento para o militar responsável pela 

CIMIC (E9) das Operações Logísticas Humanitárias. Como base para comparação, será usado 

de fonte o “Quadro 1: Princípios da Logística Militar” da pág. 18. 

 

4.1.1 Sobreposição  

 A atividade logística militar “envolve informação compartilhada, sobreposição de 

responsabilidades e compartilhamento de facilidades (...). Essa sobreposição deve ser 

constantemente gerenciada e coordenada para que os objetivos (...) sejam alcançados” 

(McGINNIS, 1992, p.24). Neste trecho, fica evidente tanto uma das ideias-chave da CIMIC, 

que é o compartilhamento de informações como a forma de atingir os objetivos estabelecidos, 

bem como, uma das funções essenciais do O Lig da CIMIC. 

 

4.1.2 Flexibilidade 

 Como a Logística Militar precisa estar preparada para a ocorrência das mais diversas 

situações de contingência durante suas operações, devido às modificações no ambiente 

operacional (mudança de plano do lado amigo, ou mudanças no fator inimigo), a Logística 

Humanitária necessita ter um preparo para saber lidar com a progressão da entropia no seu 

ambiente de atuação (área de catástrofe natural), como agravamento da debilidade estrutural, 

bloqueio de vias em que estava planejado passagem de meios, aumento demasiadamente 

rápido da população que necessitam de auxílio etc. 

 

 

                                                           
21 Em princípio. 
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4.1.3 Prioridades e alocações 

 Tanto a Operação Militar, quanto a Humanitária possui recursos escassos, e, assim, 

devem escalonar prioridades de abastecimento para que o objetivo traçado seja cumprido. No 

âmbito Humanitário, a correta alocação de material e pessoal deve ser decidida com o 

objetivo de atender o maior número de civis afetados ou os em situação mais calamitosa. 

 Com isso chega-se que o emprego dos militares em Operações de Logística 

Humanitária é de grande proveito para estas, seja pelos seus conhecimentos de Logística 

Militar, sejam pelos atributos inerentes à própria profissão militar. 

 

4.2 Considerações Sobre as Fases das Operações Logísticas Humanitárias 

 Inicialmente na fase de Preparação, mostra-se fundamental a alocação de suprimento 

como forma de garantir a essência da fase seguinte (Resposta Imediata). No caso específico 

de Operações de Logística Humanitária em missões no exterior, a própria criação desses 

centros de reserva de suprimentos fica prejudicada, todavia cresce de importância o devido 

conhecimento das possibilidades dessa estratégia como forma de manutenção da eficiência 

operacional. Assim, um dado a ser considerado e sugerido ao componente civil durante a 

gestão da CIMIC, uma vez que a residência das ONG’s e dos OG’s é fator favorável para que 

esses venham a instalar estes centros de armazenamento de suprimentos em seus territórios. 

Nesse mesmo sentido, cabe ressaltar que o emprego desses centros dentro do território 

brasileiro, de notada dimensão territorial, pode vir a ser uma possibilidade de aumento da 

agilidade da atuação do EB em futuras Operações de Logística Humanitária em apoio a 

situações de catástrofe natural em território pátrio.  

 Na fase de Resposta Imediata, destaca-se a capacidade e flexibilidade de planejamento 

das forças militares, juntamente com sua possibilidade de operar em condições adversas e 

apresentar-se de forma rápida em prontidão operacional. Dessa maneira, o componente militar 

da CIMIC age como meio capacitador da atuação do componente civil, garantindo a ele que 

desenvolva seu trabalho sem empecilhos e de forma segura.  

 Ação contínua dos componentes militares da CIMIC na fase de Reconstrução vem a 

garantir o próprio princípio de continuidade dos trabalhos de reconstrução e reestabelecimento 

da infraestrutura básica a população afetada. Cabe aos militares que organizam a CIMIC 

(como o E9), perceber o momento adequado de cessar as ações CIMIC destinadas à 

sobrevivência (mais imediata) e quando do início das atividades de reconstrução e 

reestabelecimento estrutural. Ao mesmo tempo em que coordena o apoio militar prestado 
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nesta fase (de fundamental importância o emprego da Arma de Engenharia do EB, como 

observado na MINUSTAH, por exemplo), deve observar o delicado equilíbrio entre um apoio 

efetivo e a criação de dependência do Estado afetado da assistência prestada pelas tropas 

ONU. Como preconiza o “OSLO Guidelines”, é necessário permitir/fomentar o 

desenvolvimento de uma estrutura de assistência do próprio Estado atingido, uma vez que é 

notável que quando negligenciada essa necessidade, assim que a tropa “blue helmet”22 se 

retirou operativamente, o Estado se mostrou completamente dependente da estrutura com a 

qual vinha contando. Por conseguinte, a fase de Reconstrução acabou ficando debilitada e, 

basicamente, negligenciada. 

 

4.3 Integração do conceito “3C” com a CIMIC 

 Nas Operações de Logística Humanitária sob a égide da ONU, intermediado pelo 

OCHA, o apoio se desenvolve por meio da coordenação entre os componentes civis e 

militares, a CIMIC, uma junção de esforço de capacidades laborais, que visa extrair as 

vantagens de cada uma, em uma soma de vetores, ao mesmo tempo em que busca mitigar as 

fragilidades individuas, a exemplo de uma anulação de vetores. Essa integração de 

capacidades encaixa-se no conceito de Cooperação. Um dos pontos fundamentais da 

Cooperação passa pela troca de informações entre os componentes civis e militares, 

compondo uma das atuações principais do O Lig CIMIC. 

 A Colaboração, por sua vez, é fundamental ao cumprimento das diversas ações CIMIC 

que permeiam as Operações de Logística Humanitária. Para elucidar o conceito de 

Colaboração dentro da CIMIC, pode-se usar uma missão de entrega de suprimento. Para que a 

missão tenha sucesso e o suprimento seja entregue no seu local de destino, de forma eficiente 

e sem empecilhos durante a entrega, tanto o componente civil necessita da capacidade de 

planejamento operacional, flexibilidade operativa, escolta de seus comboios, segurança 

durante a entrega efetiva dos suprimentos, quanto o componente militar necessita dos contatos 

que o componente civil já possui para obtenção dos suprimentos, sua maior flexibilidade 

orçamentária e capacidade financeira avantajada, o fundamental conhecimento do terreno e 

das regiões por aonde o comboio irá se deslocar, o contato mais próximo de sua comunidade e 

a comunicação facilitada com os “hab loc”23. 

                                                           
22 Denominação comumente dada às tropas da ONU pelo seu capacete azul característico. 
23 Habitante local 
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 A Coordenação não e refere ao nível de integração, uma vez que varia da simples 

coexistência entre agências (situação desfavorável, onde a troca de informações é a mínima e 

necessária, sem congruência de esforços) até a Colaboração. 

 

4.4 Alinhamento da Doutrina Militar Terrestre com o “OSLO Guidelines” e com os 

conceitos da Logística Humanitária 

 O Manual de CIMIC do Ministério da Defesa, o EB70-MC-10.221, como referido no 

Capítulo 2, é fruto da experiência de militares das FFAA brasileiras em Operações de Paz da 

ONU. Naturalmente, os procedimentos previstos por ele são, de forma direta ou indireta, 

influenciada pelo padrão de atuação do componente militar inserido na CIMIC das Operações 

de Apoio Humanitário da ONU. O próprio conceito de CIMIC apresentado pelo Manual, a 

título de elucidar a correlação, demonstra clara influência do conceito de 

Complementariedade do “OSLO Guidelines” ao citar: “(...) Essas atividades (civis) devem ser 

devidamente harmonizadas com as ações militares” (BRASIL, 2017, p.28).  

 A adoção da CIMIC como base para as Operações de Logística Humanitária sob a 

égide do OCHA da ONU se baseia justamente na exploração dos benefícios que a 

complementariedade entre o componente civil e militar pode trazer para as ações. Isso porque 

as demandas da Logística Humanitária, como socorrer civis em locais isolados ou de acesso 

impossibilitado pelas catástrofes, ser eficiente quando o próprio terreno dificulta a simples 

progressão a pé, não são de fácil atendimento. Exigem um esforço de meios de apoio e de 

levantamento de informações do ambiente afetado pela catástrofe.  

Outro fator a ser levado em consideração é a possibilidade de não aceitação do apoio 

da ONU à população por civis do próprio Estado afetado, gerando hostilidades contra os 

militares da ONU e aos agentes humanitários também enquadrados dentro dessas operações. 

E justamente da possibilidade de hostilização desses últimos é que surge outra necessidade de 

emprego da força militar dentro da CIMIC das Operações Humanitárias: prover a segurança e 

a realização, sem interferências, do trabalho humanitário do componente civil. 

 

4.5 Ótica Procedimental da CIMIC Delimitada pela Doutrina Militar Terrestre 

 A literatura da ONU relativa às Operações de Apoio Humanitário em situações de 

catástrofe (“Disaster Relief Operations”), a exemplo de uma das fontes primárias de dados 

desta pesquisa, o “OSLO Guidelines”, mostra-se restrita ao campo dos princípios de emprego 



40 
 

 
 

e de atuação, sem, contudo, abordar o procedimental de tais ações. Por conseguinte, acaba por 

criar uma lacuna no embasamento da atuação dos militares inseridos nas Operações de 

Logística Humanitária, quanto ao desenvolvimento da CIMIC, divisões de responsabilidades, 

documentação de apoio, suas etapas e características.  

 Como forma de suprir esta demanda, insere-se o Manual EB70-MC-10.221, 

estabelecendo o nível procedimental da atuação na CIMIC. O manual está dividido em 4 

capítulos:  Capítulo I – “Introdução” (apresenta uma ambientação ao leitor dos conceitos 

iniciais referentes à atuação conjunta de  militares e civis), Capítulo II – “Cooperação Civil-

Militar” (considerações sobre o componente civil e militar nas CIMIC, definição das funções 

de E9 e O Lig nas Operações de CIMIC), Capítulo III – “Estrutura de Cooperação Civil-

Militar” (relativo ao estabelecimento do C3M e outros aspectos materiais) e Capítulo IV – 

“Planejamento e Emprego das Ações de Cooperação Civil-Militar” (sequência de 

procedimentos dentro das ações, aspectos críticos, avaliação e confecção de relatórios das 

ações de CIMIC). 

 Dentre os capítulos supracitados, cabe ressaltar a importância dos capítulos II e IV 

para o embasamento dos militares designados tanto para as funções de E9 da Operação, 

quanto O Lig. É possível consultar características da função, aspectos de atuação e de postura 

do militar designado, documentação a ser confeccionada e as principais atividades da 

condução das ações de CIMIC. Esta era justamente uma das maiores carências de preparação 

que os militares apresentavam quando designados integrantes da CIMIC das Operações de 

Apoio Humanitário. Por conseguinte, é de grande valia a contribuição deste manual como 

fonte de consulta para a preparação de militares brasileiros em futuras Operações de Logística 

Humanitária sob a égide da ONU em que estarão inseridos. 

 Os E9 normalmente são Majores ou Tenentes-Coronéis do Quadro do Estado-Maior 

(QEMA), e isto fica evidente nas suas atribuições, eminentemente táticas e de planejamento, e 

são responsáveis pela ligação direta com o OCHA. Por sua vez, os O Lig da CIMIC atuam na 

ligação direta com as ONG’s e demais agências e fornecem os subsídios de planejamento 

necessário aos E9. Normalmente essa função é designada a Majores, Capitães, podendo ser 

exercida, também, por um Tenente. 

 No que tange os documentos de apoio e a serem confeccionados, destaca-se a “Lista 

de Verificação para Estabelecer um Centro de Cooperação Civil-Militar” (Anexo “A”), 

“Tópicos fundamentais dos Relatórios do Oficial de CIMIC” (Anexo “B”) e o “Modelo de 

Relatório do Oficial de Ligação de Cooperação Civil-Militar” (Anexo “C”). O primeiro anexo 
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diz respeito é um meio de auxílio na estruturação da C3M e/ou conferência da correta 

execução desta, já o segundo faz referência à uma das documentações inerentes à condução 

das ações de CIMIC, logo, estritamente procedimentais e de grande importância ao escalão de 

execução. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa teve como objetivo propor ao Exército Brasileiro procedimentos de 

Coordenação Civil-Militar aplicáveis em Operações de Paz de ajuda humanitária à luz dos 

princípios de Logística Humanitária conduzida pela ONU. 

 A fim de atingir esse objetivo foi conduzida uma pesquisa aplicada, de forma 

qualitativa e de cunho descritivo, baseando-se em uma revisão bibliográfica para a sua 

realização. As fontes primárias de dados foram manuais do EB e da ONU, bem como artigos 

científicos da área da Logística Humanitária. 

 Inicialmente foram abordados os aspectos teóricos relativos à Logística, à Logística 

Militar e à Logística Humanitária, utilizando tanto artigos científicos da área, como manuais 

de Logística do EB. Essa primeira abordagem se fez necessária com o objetivo de traçar as 

características e objetivos primeiros da Logística Humanitária, expondo suas peculiaridades 

em relação à Logística de uma forma ampla e diferenciando-a da Logística Militar.  

 Em um segundo momento, foram expostos os princípios e conceitos importantes 

relativos às operações de apoio humanitário desenvolvido pela ONU, por intermédio do 

estudo do manual “OSLO Guidelines”, que vem a ser uma importante literatura de 

embasamento para a atuação nas Operações de Logística Humanitária conduzidas pela ONU, 

uma vez que estas se inserem dentro do espectro de operações de apoio humanitário desta 

mesma organização.  

 Na terceira parte do referencial teórico foi abordado o nível tático-procedimental da 

CIMIC, sendo esta a base operacional das atividades de Logística Humanitária no Apoio 

Humanitário prestado pela ONU nas situações de calamidade pública. Por meio da análise 

comparativa do que prevê o manual do EB de CIMIC e o postulado pelos manuais da ONU 

sobre o as “Disaster Relief Operations”, percebe-se o alinhamento entre o que estabelece a 

Doutrina Militar Terrestre com o “molde ONU” de forma a possibilitar o emprego como 

forma de subsidio de preparação dos militares do EB em futuros empregos em Operações de 

Logística Humanitária sob a égide das Nações Unidas. 

 Dada à importância que a utilização da CIMIC possui dentro das Operações de Apoio 

Humanitário da ONU, bem como visando futuros empregos desta no contexto da Logística 

Humanitária em situações de catástrofe natural dentro do território brasileiro, ressalta-se a 

viabilidade na divulgação e da multiplicação do conhecimento do Manual de CIMIC do 

Ministério da Defesa (EB70-MC-10.221), especialmente nas Escolas de Formação de Oficiais 
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(especialmente AMAN e EsAO), tendo em vista a necessidade do conhecimento destes 

procedimentos de CIMIC para o emprego em missões do exterior, principalmente conduzidas 

pela ONU.  

 Este trabalho apresenta grande importância aos Oficiais nos postos de Tenente e 

Capitão não Aperfeiçoado do EB, pelo emprego massivo desta parcela de oficiais em 

Operações de Paz da ONU de Apoio Humanitário, em que as Operações de Logística 

Humanitária se inserem.  E, com fins de bem desempenhar suas funções de O Lig de CIMIC, 

faz-se necessário saber as peculiaridades e especificidades da função, bem como 

compreender, mesmo que de forma ampla, as responsabilidades e atribuições do Oficial de 

CIMIC (E9), para o assessoramento na missão. O seu bom desempenho virá a corroborar para 

o cumprimento eficaz e eficiente de sua missão. Ainda cabe destacar a expressão do orgulho 

pátrio de bem representar as FFAA nessas atividades de cunho internacional. 

 Na realização da pesquisa, surgiu um tema de grande interesse para a Força Terrestre, 

mas que fugiu ao recorte adotado nesta pesquisa: o emprego das práticas de Coordenação 

Civil-Militar em Operações de Logística Humanitária dentro do território nacional. Todavia, 

merece uma pesquisa mais aprofundada para sua concretização, podendo abordar a atual 

situação como é realizado o apoio à população em situação de calamidade pública no Brasil, e 

disto propor o modelo de solução empregado pela ONU para essas situações, adaptando ao 

contexto brasileiro. 
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ANEXO “A” 

 

Lista de Verificação para Estabelecer um Centro de Cooperação Civil-Militar (C3M) 

 

 

             Fonte: Manual de Campanha EB70-MC-10.221 (2017) 

 

 

  



48 
 

 
 

ANEXO “B” 

 

Tópicos fundamentais dos Relatórios do Oficial de CIMIC 

 

“Relatório “A” – Apoio Fundamental À Vida 

Civil 

a) Energia. 

b) Água. 

c) Saneamento. 

d) Alimento. 

e) Saúde. 

f) Outro (especificar). 

Relatório “B” – Questões Humanitárias 

a) Abrigo. 

b) Ajuda humanitária (desminagem). 

c) Ajuda humanitária (liberdade de movimento). 

d) Ajuda humanitária (proteção/segurança). 

e) Minorias e grupos vulneráveis. 

f) Deslocados, refugiados e movimentos de 

evacuados. 

g) Deslocados, refugiados e centros de assistência a 

evacuados. 

h) Outro (especificar). 

Relatório “C” – Infraestrutura Civil 

Fundamental 

a) Malha rodoviária. 

b) Malha ferroviária. 

c) Infraestrutura de aviação civil. 

d) Meios de transporte público. 

e) Transporte fluvial/portos. 

f) Locais de CIMIC. 

g) Outro (especificar). 

Relatório “D” – Administração Civil 

a) Órgãos jurídicos. 

b) Polícia. 

c) Prisões. 

d) Postos de fronteira e alfândegas. 

e) Capacidades de administração civil das 

autoridades locais. 

f) Bancos/economia. 

g) Telecomunicações e mídia. 

h) Serviços de emergência. 

i) Outro (especificar). 

                                                   Fonte: Manual de Campanha EB70-MC-10.221 (2017) 
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ANEXO “C” 

 

Modelo de Relatório do Oficial de Ligação de Cooperação Civil-Militar 

 

     Fonte: Manual de Campanha EB70-MC-10.221 (2017) 


	1 INTRODUÇÃO
	1.1 Tema
	1.2 Objetivos
	1.2.1 Objetivo Geral
	1.2.2 Objetivos Específicos

	1.3 Justificativa

	2 REFERENCIAL TEÓRICO
	2.1 Conceito de Logística
	2.2 Evolução do Conceito de Logística
	2.3 Logística Militar
	2.3.1 O Ciclo Logístico na ótica militar
	2.3.2 A Logística no Âmbito do Exército Brasileiro

	2.4 Logística Humanitária
	2.4.1 Preparação
	2.6.2 Resposta Imediata
	2.4.3 Reconstrução

	2.5 Emprego de Militares nas Fases da Operação Logística Humanitária
	2.6 Atores Envolvidos nas Operações de Apoio Humanitário
	2.7 Os 3 C’s (Cooperação, coordenação e colaboração)
	2.8 Coordenação Civil-Militar (CIMIC) nas Operações de Apoio Humanitário
	2.9 Princípios da Assistência Humanitária
	2.10 Conceitos Importantes à Assistência Humanitária
	2.10.1 Complementariedade
	2.10.2 Responsabilidade e Gerenciamento
	2.10.3 Identificação e Segurança
	2.10.4 Evitando a Dependência dos Recursos Militares

	2.11 A Doutrina Militar Terrestre e a Coordenação Civil-Militar nas Operações de Logística Humanitária
	2.11.1 Emprego dos Atores Humanitários na CIMIC
	2.11.2 Atividades Militares nas CIMIC
	2.11.3 Centro de Coordenação Civil-Militar (C3M)
	2.11.4 Ações de CIMIC em Operações de Não-Guerra
	2.11.5 Avaliação e Relatórios de CIMIC
	2.11.6 Oficial Encarregado da CIMIC (E9)
	2.11.7 Oficial de Ligação (O Lig) de CIMIC


	3 REFERENCIAL METODOLÓGICO
	4 ANÁLISE DE DADOS
	4.1 O “Know-How” Logístico Militar e a Logística Humanitária
	Com isso chega-se que o emprego dos militares em Operações de Logística Humanitária é de grande proveito para estas, seja pelos seus conhecimentos de Logística Militar, sejam pelos atributos inerentes à própria profissão militar.
	4.2 Considerações Sobre as Fases das Operações Logísticas Humanitárias
	4.3 Integração do conceito “3C” com a CIMIC

	5 CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS
	ANEXO “A”
	ANEXO “B”

