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RESUMO	
As Forças Armadas, por disporem de uma estrutura logística e de transportes bem consolidada e 
distribuída pelo território nacional combinada com capacidades relacionadas ao comando e controle, 
apoio de engenharia, apoio de saúde e recursos humanos em condições de pronto emprego; têm 
desempenhado um papel importante no contexto das Operações de Logística Humanitária. Diante de 
um cenário que prevê um aumento no número de desastres (naturais, humanos e complexos) pelos 
próximos anos e da criação do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres pelo 
governo federal, que coloca as Forças Armadas  como um dos agentes responsáveis pela resposta 
aos desastres, a tendência de emprego de efetivos militares nesse tipo de operação aumentará 
consideravelmente. Além da gestão de desastres, muitos países têm enfrentado problemas com os 
fluxos migratórios de refugiados decorrentes de graves crises nos países de origem. Tal fato tem 
gerado inúmeros desafios aos países de destino e, em muitos casos, tem sido necessário a 
implementação de operações de assistência humanitária, para a prestação de apoio aos refugiados. 
Nesse sentido, o presente trabalho busca analisar a atuação das Forças Armadas em operações de 
Logística Humanitária no Brasil e no mundo, buscando identificar capacidades, limitações e 
experiências bem sucedidas com vistas a verificar a necessidade de desenvolvimento de doutrina 
para o Exército Brasileiro, bem como, da constituição de tropas vocacionadas para tal atividade.  
 
 
Palavras-chave: Logística Humanitária. Forças Armadas. Assistência Humanitária. Operações 
interagências. Gestão de desastres. Crise de refugiados.	
 

 
ABSTRACT	
Military Forces, for having a well-established logistical and transport structure distributed throughout 
the national territory combined with command and control and other capabilities like, engineering 
support, health support and human resources in ready employment; have made an important 
performance in Humanitarian Logistics Operations. Before a scenario that foresees an increase in the 
number of disasters (natural, human and complex) for the coming years and the creation of Plano 
Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres by federal government, which places Military 
Forces as one of the responsible agents by response to disasters, the trend of employing military 
personnel in this kind of operation will increase considerably. In addition to disaster management, 
many countries have faced problems with migratory flows of refugees resulting from severe crises in 
countries of origin. This has generated numerous challenges for countries of destination and, in many 
cases, the implementation of humanitarian assistance operations has been necessary to provide 
support to refugees. Therefore, the present work seeks to analyze the performance of Military Forces 
in Humanitarian Logistics operations in Brazil and in the world, seeking to identify capacities, 
limitations and successful experiences in order to verify the need for doctrine development for the 
Brazilian Army, as well as, the constitution of troops dedicated to such activity. 
 
 
Keywords: Humanitarian Logistics. Military Forces. Humanitarian Assistance. Interagency operations. 
Disaster management. Refugee crisis 
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1 INTRODUÇÃO	

 O emprego de militares das Forças Armadas em resposta ao atendimento de 

demandas relacionadas às ações de ajuda humanitária, tem sido recorrente, ao 

longo dos últimos anos, no Brasil e no mundo. 	

 Após a ocorrência de desastres naturais ou desastres provocados pelo 

homem, os governos, frequentemente, tem recorrido às Forças Armadas em busca 

de ajuda; pois os militares dispõem de recursos, tais como: alimentos, remédios e 

combustível, além de recursos logísticos de transporte, comunicações e recursos 

humanos em condições de serem empregados imediatamente (Weiss e Campbell, 

1991). 

 Segundo o GHA (2013), na última década, houve um aumento da participação 

de atores militares na prestação de assistência humanitária. 

 Para Apte (2009), particularmente, nos Estados Unidos, os militares tem 

desempenhado um papel importante no fornecimento de apoio durante desastres, 

devido sua estrutura logística e organizacional. Ele cita como exemplo, o caso do 

Furacão Katrina, em 2005, em que uma divisão do Corpo de Fuzileiros Navais 

americano foi empregada. O “Combat Logistics Battalion for Marine Expeditionary 

Unit teve como missão fornecer o apoio inicial às operações de assistência 

humanitária”. 

 Conforme Sebbah et al (2012), “a freqüência de intervenção militar em 

Operações de Ajuda Humanitária deverá aumentar, uma vez que foi estimado que o 

número de desastres (naturais, humanos e complexos) aumentará nos próximos 50 

anos”. 

 No Brasil, segundo a Doutrina Militar de Defesa (2007), o emprego das 

Forças Armadas ocorre nas seguintes situações:  
TABELA 1: Emprego das Forças Armadas. 

Situações Guerra Não guerra 

 São aquelas que empregam o 

Poder Militar, explorando a 

plenitude de suas 

características de violência. 

São aquelas que, embora 

empregando o Poder Militar, 

no âmbito interno e externo, 

não envolvem o combate 

propriamente dito, exceto em 

circunstâncias especiais, onde 

este poder é usado de forma 
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limitada. 

Tipos Defesa da Pátria Garantia dos poderes 

constitucionais; 

Garantia da lei e da ordem; 

Atribuições subsidiárias; 

Prevenção e combate ao 

terrorismo; 

Ações sob a égide de 

organismos internacionais, 

Emprego em apoio à política 

externa em tempo de paz ou 

crise; 

Outros empregos de não 

guerra. 
Fonte: Doutrina Militar de Defesa MD51-M-04 (2007) 

 Conforme previsão constante na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 

1999, em caráter complementar às suas atribuições constitucionais, as Forças 

Armadas realizam ações subsidiárias, geralmente em situações de não guerra, que 

contribuem com o desenvolvimento nacional e a Defesa Civil. Nessa última, estão 

compreendidas as ações de atendimentos a desastres e emergências e as 

operações de ajuda humanitária. 

 Além disso, a Diretriz Ministerial nº 04/2001, de 29 de junho de 2001, também 

trouxe regulamentação sobre o “Emprego das Forças Armadas em Defesa Civil, de 

acordo com o Decreto nº 3.466, de 17 de maio de 2000, que aprova a Estrutura 

Regimental do Ministério da Defesa à luz da Lei Complementar nº  97, de 9 de junho 

de 1999, cabendo ao MD emitir diretrizes para a participação das Forças Armadas 

nas atividades relacionadas com a Defesa Civil”. 

 O Exército, através da Portaria nº 802, de 8 de novembro de 2006, aprovou a 

Diretriz Estratégica de Apoio à Defesa Civil, que tem por finalidade orientar as 

atividades a serem desenvolvidas pelo Exército Brasileiro na coordenação e na 

execução das ações em apoio às atividades relacionadas com a Defesa Civil. Nos 

termos dessa Portaria, cabe ao Exército: “cooperar com as ações de resposta 
aos desastres e reconstrução e em ações de busca e salvamento e apoiar as 
ações de Defesa Civil com pessoal, material e meios de transporte”. 
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 Nesse sentido, o Exército, por meio do Centro de Doutrina do Exército, e com 

vistas a conceber uma doutrina própria, que trata do emprego de tropas em 

Operações de Logística Humanitária, editou a Nota de Coordenação Doutrinária Nr 

01, de 10 de abril de 2014. 

1.1 PROBLEMA 

 Diante do atual contexto de crescente emprego das Forças Armadas em 

operações de Logística Humanitária no Brasil e no mundo, faz-se necessário 

analisar a necessidade de se desenvolver a doutrina existente, ainda em fase 

embrionária; a necessidade de se incluir programas de instrução a fim de permitir o 

adestramento das tropas nesses tipos de operações e por fim, se haveria a 

necessidade de se destacar uma determinada tropa, apta para atuar em operações 

dessa natureza, como sendo a responsável pela resposta inicial, tão logo fosse 

acionada.	

1.2 OBJETIVOS 

 O presente artigo busca analisar a atuação das Forças Armadas nas 

Operações de Logística Humanitária, buscando identificar capacidades e limitações; 

no sentido de colaborar com o desenvolvimento da doutrina do Exército Brasileiro e 

levantar dados e informações que possam embasar uma possível solução para os 

problemas levantados. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 Segundo relatório da ONU (ONU, 2011), na primeira década deste século, o 

Brasil foi atingido, em média, por seis desastres naturais por ano: seis secas 

atingiram dois milhões de pessoas; 37 enchentes deixaram 4,5 milhões de vítimas, 

sendo 1,2 mil fatais; cinco deslizamentos mataram 162 pessoas; cinco tempestades 

atingiram 15,7 mil pessoas, sendo 26 fatais; epidemias afetaram 606 brasileiros e 

mataram 203; um terremoto afetou 286 pessoas; e três incidentes de temperaturas 

extremas mataram 39 pessoas.	

 Conforme o IBGE (IBGE, 2013), no período de 2008 a 2013, 2.276 municípios 

brasileiros foram atingidos por inundações graduais, enxurradas bruscas e/ou 

deslizamentos de encostas. Ainda segundo o IBGE (IBGE, 2018), um estudo mais 

recente aponta que 8,2 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco de desastres 

naturais.	
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 De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais (CEMADEN) vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTI), a ocorrência de desastres no Brasil foi bastante significativa 

no período compreendido entre 2007 e 2011:  

“Em 2007, aproximadamente 2,7 milhões de pessoas foram afetadas por 
desastres naturais. Em 2008, a região do Vale do Itajaí em Santa Catarina 
sofreu perdas econômicas e sociais causadas por chuvas intensas. No final 
de 2009 e início de 2010, chuvas fortes causaram destruição e morte em 
Angra dos Reis e na Ilha Grande. Ainda em 2010, eventos climáticos 
severos causaram enchentes e inundações nos Estados de Pernambuco e 
Alagoas e afetaram cerca de 12 milhões de pessoas, sendo 6 milhões 
somente na cidade do Rio de Janeiro, e grande número de vítimas fatais por 
deslizamentos em encostas. Em 2011, ocorreu o pior desastre natural do 
Brasil, na Região Serrana do Rio de Janeiro com o registro de 947 mortes, 
mais de 300 pessoas desaparecidas e milhares de desalojados e 
desabrigados, além de severas perdas econômicas, destruição de moradias 
e infraestrutura, em decorrência de enxurradas e deslizamentos”. 

 Nos anos de 2015 e 2019, ocorreram, ainda, dois desastres relacionados ao 

rompimento de barragens de rejeitos de mineração, nas cidades de Mariana e 

Brumadinho em Minas Gerais.	

 Ressalta-se, que em todos esses episódios houve uma participação de 

efetivos das Forças Armadas, atuando em Operações de Ajuda Humanitária. Além 

disso, a partir do ano de 2014, o Brasil passou a lidar com uma crise de refugiados 

venezuelanos, que culminou com a implementação da Operação Acolhida, no ano 

de 2018, dando origem a mais uma vertente no contexto das operações de ajuda 

humanitária, a assistência humanitária a refugiados. 	

 Diante do exposto, cresce de importância a análise do papel desempenhado 

pelos militares nas operações de logística humanitária.	

2 METODOLOGIA 

 A fim de fornecer subsídios para uma possível solução do problema, o 

delineamento deste trabalho se deu por meio do fichamento, a partir de uma 

pesquisa exploratória documental e bibliográfica, com vistas a levantar informações 

e dados relevantes e constatar processos de emprego, lições aprendidas e 

metodologias aplicadas em experiências de sucesso. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 Através da revisão da literatura concluiu-se que os estudos sobre o tema 

Logística Humanitária são recentes, tendo sido mais explorados na última década. 
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 Segundo Kovacs e Spens (2007), o interesse de acadêmicos e profissionais 

em logística humanitária teve início após o tsunami que atingiu a Ásia em 2004. 

Antes desse episódio, dentro das agências humanitárias, a logística não recebia 

tanta atenção, sendo tratada como uma tarefa secundária.  	

 Diante dos impactos sociais e econômicos gerados por aquele desastre, de 

proporções devastadoras, a partir de então, tal assunto começou a ser discutido com 

maior frequência em congressos e conferências internacionais e nacionais dando 

origem a diversas publicações acadêmicas.	

 De acordo com Leiras et al. (2014), as pesquisas acadêmicas sobre 

gerenciamento em operações de desastre e logística humanitária são relativamente 

novas, mas vêm crescendo em termos de quantidade e relevância nos últimos anos.	

 No meio militar foram encontradas dissertações de mestrado, que abordaram 

a experiência das Forças Armadas em operações de logística humanitária no Haiti, 

na gestão de desastres no episódio de Mariana, localizada no estado de Minas 

Gerais e da região serrana do estado do Rio de Janeiro, artigos publicados em 

revistas e manuais que permitiram um aprofundamento no tema. 	

 Dessa forma, a base literária do presente artigo constitui-se de artigos 

publicados em revistas nacionais e internacionais, reportagens de jornais, 

legislações brasileiras e manuais militares. 	

 O Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) traz em seu 

glossário a seguinte definição de logística:	

“O processo de planejar, executar e controlar procedimentos para o 
transporte e armazenagem eficientes e eficazes de mercadorias, incluindo 
serviços e informações relacionadas, do ponto de origem até o ponto de 
consumo com o intuito de atender aos requisitos dos clientes. Esta definição 
inclui movimentos de entrada e saída, interna e externa.” 

 Para Thomas e Kopczak (2007), a logística humanitária é:  

“O processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e 
eficaz de bens do ponto de origem ao ponto de consumo a fim de aliviar o 
sofrimento de pessoas vulneráveis. A função engloba uma série de 
atividades, incluindo preparação, planejamento, aquisição, transporte, 
armazenamento, rastreamento e rastreamento, alfândega e desembaraço”. 

 A logística humanitária lida com uma série de desastres naturais, como 

terremotos, tsunamis, furações, tornados, epidemias, secas, inundações, e também 

com desastres antropogênicos, como atos terroristas, ataques químicos, crises de 

refugiados e acidentes nucleares (Kovacs & Spens, 2009).	
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 No que diz respeito ao papel das Forças Armadas em operações de Logística 

Humanitária, para alguns autores, como Davidson et al (1996), a missão principal 

dos militares em operações de resposta a desastres é o estabelecimento de um 

ambiente seguro, para que as organizações de socorro operem, fornecendo 

transporte e comunicação. Em paralelo a isso, de forma secundária, os militares 

teriam a missão de criar as condições para permitir que a área de desastre 

retornasse à normalidade, mas essa seria uma missão controversa pois exigiria a 

execução de tarefas alheias a sua missão principal de garantir um ambiente seguro. 	

 Por outro lado, Pettit e Beresford (2005), entende que os militares têm como 

característica a capacidade de operar tanto em situações de conflito como em 

situações de desastre, tendo que se adaptar às condições impostas, o que reforça 

as vantagens que sua atuação poderia proporcionar às complexas operações de 

ajuda emergencial. Além disso, eles possuem habilidades únicas que podem ser 

aplicadas em operações humanitárias. Tais autores ainda destacam as principais 

capacidades das Forças Armadas em situações de desastres:	
TABELA 2: Capacidades das Forças Armadas. 

Segurança Estabelecimento de abrigos seguros; proteção dos 

suprimentos; manutenção de uma presença armada de 

credibilidade para reduzir a ameaça de violência. 

Transporte e 

logística 

Capacidade de transporte de pessoal e suprimentos 

rapidamente; fornecimento contínuo de equipamentos e 

materiais. 

Construção e 

reparação 

Capacidade de construir ou reparar infraestruturas essenciais 

- estradas, portos, aeroportos e ferrovias e outras instalações. 

Comando 

Controle e 

Comunicações 

Sistemas de comunicações sofisticados; rápidos e complexos 

planos de contingência; planejamento central e capacidade de 

direção; organização básica e estrutura de comunicação para 

organizações de ajuda humanitária. 

Cuidados 

médicos 

Equipes médicas rapidamente desdobráveis e sistemas de 

evacuação; prevenção e controle da doença; uso de unidades 

de purificação de água. 

Unidades 

especializadas 

Pessoal treinado para fazer a interface entre os militares e as 

populações civis; especialistas em transporte, negócios, 

direito, comunicação, saúde e policiamento. 
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Preparação Treinamento conjunto de pessoal militar e civil em preparação 

para, por exemplo, situações de desastre em massa. 
Fonte: Pettit e Beresford (2005); da Rosa et al. (2014) 

 Para Sebbah et al (2012), na maioria das vezes, o envolvimento militar é 

solicitado em resposta a um desastre súbito e inesperado. O ambiente de ameaças 

e a magnitude de um desastre também podem exigir envolvimento militar. Por 

ocasião da atuação dos militares em regiões de desastre, as Forças Armadas 

podem realizar tarefas humanitárias por conta própria ou apoiar os esforços de 

outras agências envolvidas nos esforços de ajuda humanitária.  

 Seguindo a mesma linha de raciocínio de Pettit e Beresford (2005), Sebbah et 

al (2012) apresenta o seguinte entendimento: 

“As tarefas podem, portanto, abranger um amplo espectro de atividades que 
vão desde a distribuição de provisão até simplesmente fornecer segurança 
a organizações importantes.  

O apoio militar pode ser classificado, com base no grau implicação dos 
militares nos esforços de socorro, como segue: Apoio direto: esta é a 
distribuição pessoa a pessoa de suprimentos e serviços. Essa atividade é 
comum nas Operações de Ajuda Humanitária, em que as Forças Armadas 
são amplamente utilizadas e implica a entrega direta de bens às pessoas 
afetadas. 

Apoio indireto: o apoio é fornecido às agências diretamente envolvidas na 
distribuição de bens para a população. Esta forma de apoio envolve 
atividades como o transporte de bens de socorro, segurança e proteção a 
atividades humanitárias. Isso é muito comum em áreas hostis, onde o apoio 
militar é necessário para proteger os comboios e garantir a segurança do 
pessoal. 

Suporte de infraestrutura: isso envolve a prestação de serviços de maneira 
direta e indireta. Atividades como reparos em estradas e pontes, 
gerenciamento do espaço aéreo, água e geração de energia são fornecidas 
tanto para a população afetada quanto para ajudar as organizações de 
assistência”.  

 Além dessas tarefas tradicionais (segurança, logística e engenharia), o 

mesmo autor ainda cita outras atribuições subsidiárias, a saber: proteção para ações 

de assistência humanitária, intervenções humanitárias, proteção de refugiados e 

construção e reparação de infraestruturas civis. 

 Da Rosa et al (2014) enumera alguns casos de sucesso que contou com a 

atuação de militares em operações de resposta a desastres naturais e logística 

humanitária encontrados na literatura acadêmica, resumidos por Lopes (2016): 
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TABELA 3: Atuação de militares em operações de resposta a desastres naturais. 

Publicação Ano/Desastre Atuação dos Militares 

Hicks e 
Pappas 
(2006) 

 

Terremoto no 
Paquistão, 

2005 

Os militares tomaram a frente de decisões, 
muita das vezes indo de encontro às decisões 
políticas, em virtude da tomada de decisões 
fraca, limitada e pouco objetiva por parte da 
comissão central de coordenação. 

Telford e 
Cosgrave 
(2007) 
 

Tsunami no 
Oceano 
Índico, 2004 

Mesmo com planejamento conjunto precário e 
fraca coordenação entre os militares e os 
atores tradicionais, as FA desempenharam 
papel fundamental na operação, principalmente 
no tocante ao transporte aéreo. 

Weeks 
(2007) 

Terremoto no 
Paquistão, 
2005 

É destacada a necessidade de se criar 
processos mais descentralizados de modo a 
aumentar a flexibilidade e facilitar a atuação 
dos militares. Os helicópteros da Força Aérea 
Americana transportaram milhões de 
suprimentos de pontos centrais para aldeias 
periféricas da região. 

Oloruntoba 
(2010) Ciclone Larry 

na Austrália, 
2006 
 

Os militares trabalharam na busca e 
salvamento, evacuação, fornecimento de água 
potável, comida e abrigo, na limpeza de detritos 
que bloqueavam estradas, bem como 
garantiram a segurança local. O pré-
posicionamento de unidades militares, 
suprimentos e recursos em prontidão de 
resposta contribui para a redução do tempo de 
ciclo. 

Bandeira et 
al.(2011) 

Chuvas - 
Região 
Serrana do 
Rio de 
Janeiro, 2011 

Os militares brasileiros executaram tarefas 
logísticas, como distribuição de donativos, 
evacuação de feridos, tratamento e distribuição 
de água, desobstrução de vias, abastecimento 
de combustível e mapeamento da área 
imediatamente após o desastre, utilizando-se 
de tecnologia VANT – veículo aéreo não 
tripulado. 

Miller ( 2012) Furacão 
Katrina – 
EUA, 2005 
 

Maior mobilização militar na história dos EUA, 
que foram chamados para controlar a situação, 
porque o sistema de gestão de desastres em 
todos os níveis estava sobrecarregado e mal 
equipado. 

Heaslip et 
al.( 2012) 

Furacão em 
Nova 
Orleans, 
2005; 
Tsunami em 
Samoa, 2009 
e Terremoto 
no Haiti, 2010 

Os militares nacionais remetem equipes de 
emergência ao local, sob o controle operacional 
central do governo, exercido por uma agência 
civil. O transporte militar foi utilizado para 
evacuar as vítimas e levar equipes de ajuda 
aos locais afetados. 

Fonte: da Rosa et al. (2014); Lopes (2016) 
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 Para Sebbah et al (2012), no contexto das ações de Logística Humanitária, 

que exigem uma variedade de operações (por exemplo, distribuição de suprimentos 

de emergência) e apresentam múltiplos aspectos logísticos e desafios; como 

comunicações limitadas e infraestrutura de transporte geralmente danificada; os 

militares estão mais aptos para implantar, rapidamente, recursos para a condução 

de atividades como transporte aéreo e terrestre de pessoal e material, lançamento 

de suprimento pelo ar, reparos de infraestrutura, geração de eletricidade e 

purificação de água. 

 
 Figura 1: Cadeia logística militar humanitária 
 Fonte: Sebbah et al (2012)  
 
 Segundo Thomas (2008), nas operações de gestão de desastres, as 

organizações envolvidas enfrentam vários desafios logísticos, resumidos na tabela a 

seguir: 
TABELA 4: Fases das Operações de Logística Humanitária 

Avaliação Após um desastre, geralmente dentro de algumas horas, as 

organizações humanitárias enviam equipes de avaliação para 

avaliar as necessidades da população afetada em termos de 

assistência médica, água e nutrição. Como essas informações 

são necessárias em um tempo muito curto e as condições 

caóticas acompanham o desastre, os elementos de logística 

destacados estimam as necessidades com base na estimativa 

aproximada do número de atingidos que podem mudar 

drasticamente à medida que surgem novas informações. As 
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forças militares geralmente não estão envolvidos nesta etapa. 

Durante esta fase, os responsáveis pela logística também 

selecionam locais potenciais para a instalação de 

infraestruturas de crise, incluindo hospitais de campanha, 

depósitos temporários e centros de distribuição.	

Planejamento 

das operações 

Para proporcionar alívio efetivo, há um desafio crítico relativo 

à coordenação das operações de distribuição de socorro com 

outras atividades de socorro, tais como: reparo e construção 

de infraestrutura, hospitais de campanha, etc. Nessa etapa, 

vários parâmetros precisam ser levados em consideração, 

como o tempo disponível, as questões de segurança e a 

natureza do desastre. 

Operação no 

teatro de 

operações 

Quando os suprimentos chegam aos centros de distribuição 

(LDC, em inglês), o desafio de distribuí-los à população 

carente se torna um problema. Uma vez que não é possível 

dimensionar corretamente as demandas, pois não se conhece 

o número e a distribuição dos beneficiários, a prestação de um 

apoio efetivo e justo, muitas vezes, não é garantida devido à 

falta de informações precisas. Além disso, tendo em vista a 

limitação de recursos disponíveis, como no caso dos meios de 

transporte e da capacidade de armazenamento, a condução 

de operações no teatro de operações torna-se um problema 

de planejamento e programação. Nesta fase, as forças 

militares têm um longo histórico de fornecimento de 

assistência valiosa para pessoas afetadas, bem como para 

outras agências de assistência.	

Coordenação 

com outros 

atores de 

ajuda 

humanitária 

Em algumas operações de ajuda humanitárias, centenas de 

organizações estão envolvidas para instalar instalações e 

infraestrutura, distribuir suprimentos e salvar pessoas. No 

entanto, devido à dificuldade em coordenar as atividades de 

todas essas agências, vários problemas podem aparecer em 

diferentes níveis durante o socorro às vítimas. Os problemas 

que podem resultar da falta de coordenação são: distribuição 

injusta e ineficiente de suprimentos e congestionamento na 
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cadeia de distribuição. Esses problemas se devem 

principalmente à distribuição não uniforme das agências de 

assistência na área do desastre, o que cria uma distribuição 

injusta de suprimentos com algumas áreas congestionadas e 

outras menos cobertas. Como aconteceu durante o terremoto 

de Gujarat, quando um único aeroporto com poucos 

funcionários, meios de transporte e armazéns serviu como 

ponto de entrada para mais de 50 organizações voando com 

suprimentos durante um período de 10 dias. 
 Fonte: Thomas (2008) 

 Em se tratando da realidade brasileira, Oliveira Netto (2014) acredita que, 

atualmente, seja praticamente impossível se cogitar uma intervenção da Defesa Civil 

em grandes catástrofes sem o auxílio das Forças Armadas, em virtude destas 

disporem de pessoal e equipamentos adequados para o enfrentamento de situações 

de crise. 

 Tal entendimento ficou bem evidenciado na recente catástrofe que assolou a 

região de Brumadinho (MG), após o rompimento da Barragem Córrego do Feijão, 

ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019, o qual contou com a participação de cerca de 

190 militares das Forças Armadas. Segundo o Ministério da Defesa:  

“Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica auxiliaram no 
ingresso e na retirada de cerca de 1,5 mil agentes da Defesa Civil das áreas 
de operação. Com o emprego de helicópteros das três Forças, apoiaram 
equipes da Força Nacional de Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros 
dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Ceará. Militares da Marinha 
apoiaram a locomoção da comitiva israelense em locais estratégicos no 
apoio às ações de buscas e integrantes do Exército fizeram a escolta das 
Forças de Israel”.  

 Este episódio ainda contou com a colaboração de 136 militares israelenses, 

que trouxeram pessoal e equipamentos especializados para a atuação em 

desastres.   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir do desastre na região serrana do Rio de Janeiro, ocorrido no ano de 

2011, o governo federal entendeu a necessidade do desenvolvimento e elaboração 

de políticas públicas voltadas para a prevenção; o mapeamento; o monitoramento e 

alerta, através de um sistema de alerta que reunisse competências científicas e 

tecnológicas de várias áreas do conhecimento (meteorologia, hidrologia, geologia e 
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desastres naturais); e a resposta a desastres. 

 Dessa forma foi lançado no ano de 2012, o Plano Nacional de Gestão de 

Riscos e Resposta a Desastres Naturais, a partir do qual o governo realizou vários 

investimentos em obras de prevenção, na aquisição de equipamentos de saúde, 

salvamento, apoio aéreo, embarcações, equipamentos de engenharia e de 

comunicação por satélite, barracas hospitalares e hospitais de campanha para as 

Forças Armadas e equipamentos para as Defesas Civis além da implantação de 

medidas voltadas à simplificação de processos de compras e capacitação em defesa 

civil e gestão de riscos. 

 Segundo Da Rosa et al (2014), foram criados Centros de Estoque Estratégico 

de assistência humanitária de modo a permitir o abastecimento de todas as regiões 

do país. Além disso, o estabelecimento de um Protocolo de ações entre os Ministério 

da Defesa, do então Ministério da Integração Nacional, hoje Ministério do 

Desenvolvimento Regional, e Ministério da Saúde permitiu uma maior integração 

entre os agentes por meio da definição de papéis e responsabilidades. Assim, após 

a ocorrência de uma catástrofe, é ativado o Plano de Contingência a Desastres para 

ações conjuntas. 

 Observa-se, a partir do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a 

Desastres, que as Forças Armadas em conjunto com outras agências seriam as 

responsáveis pela resposta aos desastres. 

 Diante desse contexto, passamos a analisar qual seria o papel do Exército 

Brasileiro na atuação em Operações de Logística Humanitária e a discutir os 

problemas que, inicialmente, foram levantados.  

 Nesse ponto cabe fazer um esclarecimento à luz da NCD Nr 01/2014, de 10 

de abril de 2014, acerca do conceito de Operações de Ajuda Humanitária. Segundo 

a NCD em comento, as Operações de Ajuda Humanitária possuem a seguinte 

definição: 

“Operação concebida especificamente para aliviar o sofrimento humano, 
decorrente de desastres, que representem séria ameaça à vida ou resultem 
em extenso dano ou perda de propriedade, bem como para prestar 
assistência cívico-social. Destina-se a complementar, com a utilização de 
meios militares, o esforço de resposta a desastre do governo e de 
organizações não governamentais.” 

 Dessa forma, a definição desse tipo de operação se aproxima do conceito de 

Logística Humanitária formulado pelos autores referenciados na revisão da literatura. 

Sendo assim, para o Exército Brasileiro, tais conceitos são equivalentes, uma vez 
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que, no âmbito dessas operações, a Logística se sobrepõe às demais atividades. 

 Para que o Exército esteja em condições de ser empregado, é imprescindível 

que se desenvolva a atual NCD no sentido de se produzir um manual que trate da 

doutrina de emprego nessas operações. Uma das formas de se desenvolver essa 

doutrina seria aproveitar-se das experiências e ensinamentos obtidos a partir da 

Operação Acolhida, passando pelo papel desempenhado pela Base de Apoio 

Logístico do Exército, ao empregar os conceitos de “logística na medida certa” e 

mobiliar toda uma estrutura de apoio e suporte às operações, pelo Estabelecimento 

Central de Transportes (ECT) e encerrando com os reflexos para a 12ª Região 

Militar e suas OMDS e, particularmente, para o 12º Batalhão de Suprimento, que 

foram empregados como força de resposta inicial. 

 Além disso, poderia aproveitar-se da troca de experiências com os militares 

israelenses da Unidade Nacional de Resgate das Forças de Israel (FDI), que foram 

empregados no desastre de Brumadinho, para também contribuir com o 

desenvolvimento da doutrina. 

 Sobre esse assunto, verifica-se que as Forças de Defesa de Israel dispõem 

de uma tropa apta para atuar, exclusivamente, nesses tipos de operações contando 

com pessoal especializado e equipamentos tecnológicos logísticos avançados. 

Obviamente, o Brasil não enfrenta os mesmos problemas relacionados ao terrorismo 

enfrentados por Israel, razão pela qual tal Unidade foi criada.  

 No entanto, diante de um cenário que aponta cada vez mais para o emprego 

das Forças Armadas na atuação em resposta a desastres, percebe-se que seria 

justificável se destacar uma Unidade do Exército, apta para atuar nessas operações, 

como Destacamento de Resposta Inicial. Por se tratar de operações, essencialmente 

logísticas, uma solução seria atribuir essa missão, em tempos de paz, para o 

Grupamento Logístico ou para a Base de Apoio Logístico do Exército. Entende-se 

que, no âmbito do Exército Brasileiro, tais Unidades seriam as mais vocacionadas 

para a execução de missões dessa natureza, pois estão ligadas às atividades de 

suprimento, transporte, apoio de saúde e recursos humanos.  

 Nesse sentido, conforme citado anteriormente, no episódio do Furacão 

Katrina, ocorrido em 2005, quem recebeu a missão de fornecer o apoio às 

operações de assistência humanitária foi o Combat Logistics Battalion do Corpo de 

Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. 

 Na América do Sul, temos o exemplo do Chile, que também dispõe de tropas 
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preparadas para atuar em reposta diante de catástrofes naturais, contando com 34 

patrulhas de auxílio e resgate militar; 35 unidades fundamentais de emergência; 

mais de 1.000 soldados em condições de serem empregados em incêndios florestais 

em qualquer região do país; postos de comando em condições de serem destacados 

para uso das autoridades civis e militares; um hospital modular de campanha; e 

postos de assistência médica, conforme destacado pelo Comandante em Chefe do 

Exército do Chile.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	

 Por tudo o que foi exposto, e apesar das Operações de Ajuda Humanitária se 

enquadrarem como Operações de Não Guerra, não sendo, dessa forma, uma 

atividade finalística do Exército, conclui-se que o estado da arte seria a constituição 

de uma fração apta a atuar, nos tempos de paz, em operações dessa natureza. 

 Conforme foi demonstrado, os militares possuem diversas capacidades que 

abrangem desde pessoal especializado no enfrentamento de situações de desastre 

a estruturas de transporte e logística, comando e controle, médicas e hospitalares, 

sendo, portanto, um importante ativo que pode ser rapidamente mobilizado para 

fazer frente a situações de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, bem 

como outras situações que venham a exigir pronta e imediata intervenção.	

 Respeitando a natureza de cada operação, uma vez que as Operações de 

Logística Humanitária podem envolver uma série de acontecimentos, tais como: 

enchentes, deslizamentos de terra, desabamentos, terremotos (caso do Haiti),  

rompimento de barragens e assistência humanitária a refugiados; e que também 

podem exigir atividades complementares à logística como: apoio de engenharia, 

comando e controle, ações de patrulhamento, bloqueio e controle de estradas. O  

escopo da missão, poderia ser atribuída, a princípio, ao Grupamento Logístico, 

Organização Militar que detém a capacidade de destacar módulos de suprimento, 

transporte, saúde e recursos humanos, para que este atuasse como um 

Destacamento de Resposta Inicial. No caso da função logística Recursos 

Humanos, o Batalhão de Recursos Humanos, poderia ter pessoal preparado, em 

tempos de paz, para as operações de busca e resgate de sobreviventes e de vítimas 

em cooperação com a Defesa Civil e outras agências. 
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 Dentre outros benefícios, tais operações poderiam contribuir, ainda, com o 

adestramento dessa tropa, que vivenciaria situações que na maioria das vezes 

envolve um elevado grau de estresse num ambiente caótico e conturbado. No 

aspecto orçamentário e financeiro, em situações de elevada gravidade, 

normalmente, o governo federal descentraliza créditos extraordinários que 

permitiriam a aquisição e a modernização de equipamentos e investimentos 

estruturais. 

 Nesse sentido, também se faz necessário o desenvolvimento de programas 

de instrução específicos voltados para a atuação em situações de desastres, 

direcionados exclusivamente para as unidades anteriormente propostas, a fim de se 

obter a expertise necessária para o desenvolvimento de todas as fases das 

Operações de Logística Humanitária. 

  Por fim, para que se alcance a solução proposta neste artigo, é fundamental o 

desenvolvimento da doutrina, a partir do aperfeiçoamento da NCD Nr 01/2014, de 10 

de abril de 2014, definindo a atuação e o emprego da tropa, as atividades e tarefas a 

serem desempenhadas em cada fase da Operação, a definição de papéis e 

responsabilidades, a capacitação de pessoal e a aquisição de equipamentos 

especializados. 
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