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RESUMO 
 
O crescimento populacional, combinado à urbanização e industrialização tem 
contribuído significativamente para a ocorrência de desastres naturais pelo mundo. 
No Brasil, a economia baseia-se principalmente nas atividades ligadas ao 
agronegócio, o que contribui de maneira relevante para o aumento dos 
desmatamentos, queimadas e assoreamento dos rios e consequentemente para a 
ocorrência dos desastres naturais. Este estudo tem como objetivo analisar o 
emprego do Exército Brasileiro na Logística Humanitária com ênfase na gestão de 
desastres, demonstrando que por suas características e capacidades é capaz de 
apresentar rápida atuação com o intuito de prover auxílios às vítimas, por meio de 
distribuição de materiais ou apoio de pessoal, de maneira correta e em tempo 
oportuno, buscando sempre o alívio do sofrimento e a preservação da vida. A 
velocidade de resposta em situação é muitas vezes mais importante que a sua 
própria eficiência e o Exército por sua vez, devido sua capilaridade, posse dos mais 
variados meios, pessoal preparado para emprego e alta capacidade de comando e 
controle, é capaz de responder com a velocidade necessária e de alcançar alto 
índice de eficiência. Assim, cresce de importância o emprego do Exército Brasileiro 
de imediato nas áreas de desastres e não somente como o “último recurso” 
permitindo maior probabilidade de sucesso nessas missões. 
    
 
Palavras-chave: Capacidade. Exército Brasileiro. Desastres. Logística Humanitária.  
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ABSTRACT 
 
Population growth combined with urbanization and industrialization has significantly 
contributed to the occurrence of natural disasters around the world. In Brazil, the 
economy is based mainly on agribusiness activities, which contributes significantly to 
the increase of deforestation, burning and siltation of the rivers and, consequently, to 
the occurrence of natural disasters. This study aims to analyze the use of the 
Brazilian Army in Humanitarian Logistics with emphasis on disaster management, 
demonstrating that due to its characteristics and capabilities it is able to present rapid 
action in order to provide assistance to victims through the distribution of materials or 
staff support, in a correct and timely manner, always seeking relief from suffering and 
preservation of life. The speed of response in a situation is often more important than 
its own efficiency and the Army in turn, because of its capillarity, possession of the 
most varied means, personnel prepared for employment and high command and 
control capacity, is able to respond with the required speed and to achieve high 
efficiency index. Thus, the use of the Brazilian Army in disaster areas immediately 
increases, and not only as a “last resort”, allowing greater probability of success in 
these missions. 
 
Keywords: Capacity. Brazilian Army. Disasters. Humanitarian Logistics. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional, combinado com a urbanização e industrialização 

têm contribuído significativamente para a ocorrência de desastres naturais pelo 

mundo. Nas regiões que predominam principalmente as atividades agropecuárias, 

os desastres naturais estão ligados com os desmatamentos, queimadas e 

assoreamento dos rios, enquanto nas cidades tais eventos estão ligados ao 

adensamento das construções, poluição do ar e conservação de calor (KOBIYAMA 

et al., 2006). 

Conforme a Nota de Coordenação Doutrinária Nr 01/2014 – C Dout Ex/EME, 

desastre é “Resultado de eventos adversos, naturais ou provocado pelo homem 

sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais, ambientais 

e, consequentemente, prejuízos econômicos e sociais” (BRASIL, 2014, p. 3). No 

Brasil, os desastres naturais, na maior parte, são oriundos das mudanças climáticas, 

como enchentes, secas, tempestades e deslizamento de terras, de acordo com 

análise de dados disponíveis na base de dados de desastres (EMERGENCY 

EVENTS DATABASE (EM-DAT), 2015). 

Após a ocorrência de um desastre existe a necessidade imediata de um 

conjunto de ações visando salvar vidas, aliviar o sofrimento, limitar os danos e/ou 

restaurar os serviços essenciais, de forma a possibilitar a retomada da condição de 

normalidade (BRASIL, 2014, p. 4). Por tratar-se de eventos complexos para serem 

solucionados por procedimentos rotineiros, verifica-se a necessidade de atuação 

conjunta de entidades como, órgãos governamentais, órgãos privados, agências 

humanitárias e comunidades, em ações preventivas de áreas mais propícias a 

ocorrência de desastres. 

A atuação dos diversos órgãos no espaço humanitário, entendido como: 

“ambiente no qual são desenvolvidos o planejamento e a execução de ações que 

visam a, primordialmente, reduzir o sofrimento humano e a perda de vidas humanas 

ante situações adversas (provocadas ou não pelo homem)” (BRASIL, 2014, p. 4), 

levam a necessidade do desenvolvimento de ações por contingente de forças 

navais, terrestres e aéreas, proporcionadas por distinto Estado ou por Estados 

membros da Organização das Nações Unidas ou de qualquer outro organismo 

internacional (regional ou mundial), para a proteção, amparo e bem estar da 

população atingida pelas catástrofes ou conflitos armados (BRASIL, 2014, p. 4). 
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Em resposta aos danos causados pelos desastres são desencadeadas 

operações com o objetivo de aliviar o sofrimento da população presente no local. 

Tais operações são denominadas Operações de Ajuda Humanitária: 

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. (BRASIL, 2014, p. 4) 
 

Segundo o Manual de Doutrina Militar de Defesa (MD51-M-04) o emprego das 

Forças Armadas brasileiras ocorre nas seguintes situações:  

a) guerra 
São aquelas que empregam o Poder Militar, explorando a plenitude de suas  
características de violência. 
• defesa da Pátria. 
b) não-guerra 
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 limitada. 
• 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. (BRASIL, 2007, p. 43) 

 

O emprego das Forças militares, em operações de assistência humanitária, 

tem sido constante nos últimos anos, tanto em conflitos bélicos como em catástrofes 

ou emergências (HEASLIP e BARBER, 2014). Segundo METCALFE, HAYSOM e 

GORDON (2012) verificam-se que as intervenções, têm se caracterizado por 

estratégias como o Comprehensive Approach, ou seja, cooperação mútua utilizando 

instrumentos políticos, civis e militares na gestão de crises, buscando a estabilidade 

da situação.  

Neste contexto, tais intervenções passam a combinar ajuda humanitária, 

envolvimento militar e outras esferas de ação no âmbito de uma política com 

objetivos mais genéricos. Desse modo, as forças militares têm executado atividades 

humanitárias, visando objetivos estratégicos ou táticos impostos pelos seus países 

de origem ou organizações internacionais mandatárias (METCALFE, HAYSOM e 

GORDON, 2012). 

No Brasil, após o desastre ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro, o 8º 

maior deslizamento da história mundial (EMERGENCY EVENTS DATABASE - EM-
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DAT, 2015), as autoridades brasileiras vêm dando prioridade para estruturar o 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SNPDC: 

O SINPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas 
entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e 
defesa civil e tem por finalidade contribuir no processo de planejamento, 
articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de 
proteção e defesa civil. (BRASIL, 2014, p. 8). 
 

Confeccionando planos visando à prevenção, o mapeamento das áreas, o 

monitoramento e por fim o alerta e resposta. No que diz respeito à resposta, as 

Forças Armadas possui atuação direta com recursos materiais e humanos.   o plano 

de gestão de riscos e resposta a desastres naturais. No eixo resposta, há 

participação direta das Forças Armadas (FFAA), com recursos materiais e humanos, 

envolvendo tarefas e equipamentos pré - posicionados nos seis módulos de 

emprego dual: apoio a saúde, apoio aéreo, comunicações, salvamento, sustentação 

e engenharia (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014a). 

Os locais afetados pelos desastres naturais tem proporcionado uma maior 

interação entre os órgãos governamentais, órgãos privados, agências humanitárias 

e comunidades. Entretanto, a relação entre esses atores tem sido difícil devido à 

falta de coordenação.  Fruto das diferenças de conceitos, termos e hábitos.  

Tal situação não colabora com o estabelecimento de ligações e coordenação 

com os diversos atores atuantes no espaço humanitário, o que acaba gerando 

dispersão de recursos e a divergência de soluções, ou seja, deixando de alcançar a 

unidade de esforços e assim, prejudicar a execução da logística humanitária, que 

segundo Thomas e Kopczak (2007), 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”. 

   

1.1 PROBLEMA 

Para BALLOU (2006), o objetivo da logística é disponibilizar o produto ou 

serviço certo, no lugar e momento correto, na condição almejada, porém com menor 

gasto e maior rentabilidade. A logística humanitária visa prover auxílios às vítimas, 

por meio de distribuição de materiais ou apoio de pessoal, de maneira correta e em 

tempo oportuno, buscando sempre o alívio do sofrimento e a preservação da vida 

(THOMAS e KOPCZAK, 2005).  
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Conforme revisão da literatura internacional feita por LEIRAS et al., (2014) e 

revisão nacional (BERTAZZO et al., 2013) diverso são os artigos acadêmicos que 

apresentam a gestão de operações de desastres com ênfase em logística 

humanitária. Contudo, há muito poucos artigos na literatura acadêmica que 

demonstram o abarcamento e administração de forças militares e sua relação com 

as agências humanitárias e atores civis envolvidos na cadeia de suprimento 

humanitário (PETTIT e BERESFORD, 2005 e HEASLIP e BARBER, 2014). 

Nota-se que, nas últimas décadas, as forças militares têm sido utilizadas 

constantemente em atividades de assistência humanitária, tanto em casos de 

confrontos armados como em calamidades ou tragédias (HEASLIP e BARBER, 

2014). Conforme os autores, o emprego de militares na gestão de operações de 

desastres com ênfase em logística humanitária ainda continua sendo questionável, 

demonstrando uma real necessidade de alcançar uma relação entre as Agências 

civis e o Exército Brasileiro durante as missões que envolvem desastres ou 

calamidades em âmbito nacional. 

Na atual conjuntura, as Agências de Ajuda Humanitária e o Exército Brasileiro 

buscam o mesmo objetivo, diminuir o sofrimento das pessoas e estabelecer a 

normalidade das áreas afetadas por desastres naturais ou calamidades em geral, 

porém divergem quanto à visão de atuação nas áreas atingidas, ocasionando uma 

perda de eficiência na pronta resposta para a solução do problema. 

O Exército Brasileiro possui uma estrutura operacional e capacidade logística 

que, aliado a força técnica e organizacional, podem ser empregados imediatamente. 

Sua presença na área de desastre contribui para o alívio da dor das vítimas ao 

proporcionar a redução do tempo entre a procura da ajuda e do tempo de resposta 

(ROSA ET al., 2014). 

Desse modo, chegamos ao seguinte problema: É viável uma maior 

participação do Exército Brasileiro em apoio aos ambientes afetados por desastres 

naturais ou calamidades, uma vez que possui organização, estrutura operacional, 

capacidade logística e eficiência de coordenação em tempos de crise? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Demonstrar que as capacidades multidisciplinares existentes no Exército 

Brasileiro favorecem realizar a logística humanitária com a eficácia e eficiência 

exigidas nos ambientes de desastres.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Entender o significado de coordenação humanitária civil–militar 

(definições), nos diferentes contextos da Logística Humanitária e, em especial, no 

Brasil; 

b) Levantar as capacidades de emprego do Exército Brasileiro no 

gerenciamento de desastres, a partir de uma revisão da literatura acadêmica sobre 

atuação militar na Logística Humanitária e dos casos de atuação militar em 

desastres; identificando as principais recomendações para uma maior eficiência no 

emprego dos ativos militares. 

 c) Entender o Gerenciamento de Desastre do Exército Brasileiro na Logística 

Humanitária dentro do SNPDC e do Plano Nacional de Gestão de Riscos e 

Resposta a Desastres do Brasil – PNGRRDB. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Os desastres naturais têm ocorrido constantemente no Brasil. Conforme o 

anuário estatístico de desastres internacionais de 2014 (GUHA-SAPIR ET al., 2015) 

o país está entre os 10 (dez) do mundo em ocorrências de desastres registrados. As 

FFAA brasileiras possuem posição de destaque nas missões envolvendo cenários 

de desastres, como no transporte e distribuição de suprimento, bem como na 

revitalização das áreas afetadas (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014a).  

De acordo com as Diretrizes civil-militar de referência para emergências 

complexas (OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS - 

OCHA, 2008b) e as Diretrizes de Oslo (OFFICE FOR THE COORDINATION OF 

HUMANITARIAN AFFAIRS - OCHA, 2007), o “princípio do último recurso” requer que 

os militares e a defesa civil assegurem o suporte nas operações humanitárias 

somente de acordo com quatro critérios principais: (I) Capacidade única - Não existir 

nenhum recurso civil alternativo adequado para a situação; (II) Oportunidade – a 



 
 

11

urgência da tarefa demandada requer uma ação imediata; (III) Foco humanitário - o 

controle civil sobre a utilização dos meios militares; e (IV) Por tempo limitado - a 

utilização de meios militares para apoiar atividades humanitárias é claramente 

limitado no tempo e escala.  

Neste contexto, a utilização do Exército Brasileiro é necessária porque na 

fase inicial de resposta os agentes humanitários são dotados de recursos 

constantemente lentos (METCALFE, HAYSOM e GORDON, 2012). Pois sua atuação 

estaria concentrada na fase de resposta, onde o tempo ainda é o fator crítico de 

atendimento e a ajuda aos necessitados pode ser beneficiada com a expertise militar 

nas cadeias de suprimentos e gerenciamento de pessoal.  

 

2. METODOLOGIA 

A fim de apresentar embasamento 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 a importância do emprego do Exército Brasileiro na 

logística humanitária em ambientes afetados por desastres. 

Quanto ao objetivo geral a seleção das fontes na modalidade de pesquisa 

exploratória será baseada em publicações de domínio público com as seguintes 

prioridades: Livros; Artigos de Revistas; Legislações e Portais de notícias na 

internet. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa descritiva, pois as referências tratam-se de manuais, 

legislações, notas de coordenação doutrinária e artigos.   

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha (apud Meirim, 2007): 

Logística humanitária são processos e sistemas envolvidos na mobilização 
de pessoas, recursos e conhecimento para ajudar comunidades 
vulneráveis, afetadas por desastres naturais ou emergências complexas. 
Ela busca à pronta resposta, visando atender o maior número de pessoas, 
evitar falta e desperdício, organizar as diversas doações que são recebidas 
nestes casos e, principalmente, atuar dentro de um orçamento limitado. 
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Segundo Kovacs e Spens (2007), o interesse de alunos dos diversos 

estabelecimentos de ensino e de especialistas em logística humanitária teve início 

após o tsunami que atingiu a Ásia em 2004. Antes desse episódio, dentro das 

agências humanitárias, a logística não estava em voga, sendo tratada como uma 

tarefa de segundo plano. 

Na atual conjuntura mundial, a ocorrência de desastres naturais tem 

aumentado de maneira considerável devido a queimadas, desmatamentos e 

assoreamento dos rios. Os desastres são eventos inesperados que resultam em 

danos econômicos, sociais e ambientais nas áreas afetadas, podendo haver mortos 

e feridos (NATARAJARATHINAM ET al., 2009). 

Os acidentes gerados por desastres naturais transformam o ambiente em sua 

volta, uma vez que afeta a população local tanto no quesito emocional como nas 

situações socioeconômicas. A participação de militares no apoio humanitário possui 

um histórico, verificado pela Crise da Abissínia, em 1935-1936, e o transporte aéreo 

de Berlim, em 1948.  

Entretanto, a participação nessas ações sofreram evoluções ao longo do 

tempo. Conforme apontado por METCALFE, HAYSOM e GORDON (2012) observa-

se que as intervenções, têm se caracterizado por estratégias como o 

Comprehensive Approach, ou seja, cooperação mútua utilizando instrumentos 

políticos, civis e militares na gestão de crises, buscando a estabilidade da situação. 

Este contexto permite que militares e as agências de ajuda humanitária convivam no 

mesmo ambiente de operações humanitárias (BYMAN, 2010). 

O trabalho interagências em ambientes de desastres tem se destacado pela 

falta de coordenação operacional entre os civis e militares, como pôde ser 

observado durante a resposta ao furacão Mitch, ocorrido em 1998 na América 

Central. Tal situação pode ser explicada, devido o grande número de organizações 

humanitárias envolvidas (LIPNER e HENLEY, 2010). 

A coordenação de um número tão grande de agentes humanitários já é 

complexa, que se potencializa ainda mais devido à diferença cultural e 

organizacional dos atores envolvidos, o que pode ocorrer em uma coordenação 

ineficiente, tal como ocorreu na missão da ONU-MINUSTAH. No Haiti, não ficou 

definido como os atores militares se envolveriam com o sistema de cluster da ONU e 

vice e versa (BUTTERFIELD, REARIO e DOLAN, 2010 e BHATTACHARJEE e 

LOSSIO, 2011). Fato este que evidencia, a nível operacional, decisões divergentes. 
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Segundo APTE (2009), a logística humanitária necessita de maior 

participação das Forças Armadas devido sua estrutura de comando e controle, 

imprescindível em locais de desastre. Além disso, possui estruturas de combate, por 

exemplo, que são criadas para a mobilidade e pronto emprego, características que 

permitem às organizações militares reunir e prover equipamentos de comunicações 

e suprimentos para a área do desastre (WEEKS, 2007). 

De acordo com DAVIDSON; HAYES e LANDON (1996), os militares possuem 

como missão precípua nas operações de resposta a desastre o estabelecimento de 

locais seguros, para os diversos órgãos humanitários exercerem suas atividades, 

bem como o fornecimento do transporte e comunicação. De modo conjunto a isso, 

os militares teriam como ação secundária criar as condições necessárias para que a 

região afetada pelos danos oriundo do desastre retornasse à normalidade. Porém, 

essa seria uma missão oposta a sua missão principal de manter um ambiente 

seguro, pois exigiria a execução de tarefas aquém do foco principal.  

Entre os atores envolvidos no espaço humanitário, as unidades militares 

frequentemente estão entre os primeiros a chegar ao local e iniciarem o apoio à 

população necessitada, (WEEKS, 2007 e HEASLIP, 2012). Nos locais de desastre, 

há a grande necessidade de apoio no que diz respeito a combustíveis, 

equipamentos para transportes e comunicações, equipamentos de engenharia e de 

construção, medicamentos e estoque de provisões, como alimentos e água. Tais 

materiais, muitas vezes, detido por militares, (OLORUNTOBA, 2010). 

Segundo APTE (2009), a logística humanitária se potencializa e 

consequentemente se amplia com o apoio militar, por possuírem uma organização 

de comando e controle diante de ambientes que sofreram grandes prejuízos 

econômicos e sociais. A capacidade de realizar a avaliação do desastre, combinado 

com a capacidade de estabelecer ligações com os atores atuantes no ambiente de 

desastre possibilita aos militares uma correta execução das tarefas e um emprego 

adequado dos meios militares, evitando assim dispersão de recursos e a divergência 

de soluções, (BRASIL, 2014, p. 11).   

A utilização de meios de defesa militar e civis em eventos que geram perdas 

de vida, deslocamento populacional, danos generalizados em sociedades e 

economias e em desastres naturais que necessitam de ajuda humanitária é restrito 

para emprego em situações de “último recurso”.  
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Desse modo, a velocidade de resposta inicial é um fator crítico para o 

sucesso de uma Operação de Ajuda Humanitária. A existência de forças que 

possuam prontidão operativa é imprescindível para esse tipo de atividade. A 

capacidade de movimentar pessoal, material e suprimentos para a área atingida e 

no interior dessa área é de grande relevância para permitir uma adequada resposta 

inicial.  

O emprego das Forças Armadas, especificamente do Exército Brasileiro, em 

casos de desastres está associado à capacidade de resposta do estado perante tal 

situação, ou seja, caso sua capacidade de resposta esteja comprometida 

parcialmente (situação de emergência) ou substancialmente (situação de 

calamidade) é o que definirá o apoio militar empregado. 

No Brasil, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil adota a seguinte 

classificação quanto à intensidade dos desastres: 

TABELA 1: Classificação quanto à intensidade dos desastres 

Tipo Características 

Nível I – Desastre de média 
intensidade 

Os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis 
pelos governos locais e a situação de normalidade 
pode ser restabelecida com os recursos 
mobilizados em nível local ou complementados 
com o aporte de recursos estaduais e federais. O 
apoio militar limita-se a capacidades 
complementares (como transporte aéreo, mão de 
obra, guarda e gerenciamento de depósitos, por 
exemplo). 

Nível II - Desastre de grande 
intensidade 

Os danos e prejuízos não são superáveis e 
suportáveis pelos governos locais, mesmo quando 
bem preparados, e o restabelecimento da situação 
de normalidade depende da mobilização e da ação 
coordenada das três esferas de atuação do 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(SINPDEC) e, em alguns casos, de ajuda 
internacional. O apoio militar passa a englobar 
capacidades essenciais (como Químico-Biológico-
Radiológico-Nuclear - QBRN, apoio de saúde, etc.) 
e capacidades complementares em quantidade 
extensiva. 

Fonte: Nota de Coordenação Doutrinária Nr 01/2014 – C Dout Ex/EME (2014). 
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Segundo a Nota de Coordenação Doutrinária Nr 01/2014 – C Dout Ex/EME 

(2014), os desastres de nível I ensejam a decretação de situação de emergência, 

enquanto os desastres de nível II a de estado de calamidade pública. 

Nesse contexto, no ano de 2013, sob a direção do COTER, deu-se início a 

subprojetos com o intuito de instaurar procedimentos e criar uma Força de Ajuda 

Humanitária (F Aj Hum) em cada Comando Militar no Brasil (ESTADO MAIOR DO 

EXÉRCITO, 2014c). Conforme a diretriz de implantação do subprojeto F Aj Hum 

(ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO, 2014c), o apoio militar é iniciado pelo 

Destacamento de Resposta Inicial - DRI, nas primeiras 24 horas após o desastre 

com o objetivo de realizar uma avaliação do desastre (verificação geral da 

infraestrutura e meios disponíveis que possam ser utilizados em apoio), 

reconhecimento inicial da área atingida (desdobrar as primeiras forças na área 

afetada) e realizar a ligação e coordenação com o governo local e outros atores 

envolvidos no esforço de resposta (implantação de um centro de coordenação de 

operações de ajuda humanitária). É com base no trabalho do DRI que o EB pode 

organizar o emprego da F Aj Hum. 

Segundo BANDEIRA ET al. (2011), as Forças Armadas ao atuarem no 

desastre ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, realizaram a 

distribuição de alimentos, distribuição de água, trabalhos de engenharia, suprimento 

de combustíveis e evacuação de feridos. Além de realizar o mapeamento da área 

imediatamente após o desastre, utilizando-se de tecnologia VANT – veículo aéreo 

não Tripulado contribuindo com a indicação do melhor acesso as área, bem como o 

trabalho de resgate das vítimas.  

 De acordo com ARAÚJO (2013), a coordenação civil-militar brasileira nas 

catástrofes ocorridas em Santa Catarina (2008), Alagoas e Pernambuco (2010) e 

região Serrana do Rio de Janeiro (2011), permitiu conhecer como as Forças 

Armadas realizam a coordenação de seus esforços nesses ambientes.  

A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que as FA brasileiras no 

gerenciamento de desastres realizam determinadas atividades com o objetivo de 

vencer os obstáculos que se apresentam a essa coordenação: (I) Rede 

interagências de resposta ao desastre natural, (II) Planejamentos antecipados e 

conjuntos, (III) Conhecimento mútuo dos atores, (IV) Processo decisório e logístico 

rápido, decisivo e coletivo, (V) Treinamentos conjuntos, (VI) Relacionamentos 

preexistentes, (VII) Solidariedade, (VIII) Confiança institucionalizada, liderança e 
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competência interpessoal, (IX) Amenização dos rodízios (substituições), (X) 

Utilização da Tecnologia da Informação e Comunicações e (XI) Hierarquia das 

organizações.  

Pettit e Beresford (2005) ressaltam as principais capacidades operacionais 

das FA em operações de resposta a desastres: (I) segurança; (II) transporte e 

logística; (III) construção e reparação; (IV) comando, controle e comunicações; (V) 

cuidados médicos; (VI) unidades especializadas; e (VII) preparação, conforme 

apresentado na Tabela 1.  

Tabela 2: Capacidades operacionais das Forças Armadas 

Segurança 
Estabelecimento de abrigos; proteção dos suprimentos; 
manutenção de uma presença armada credível 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 

Construção ou reparação de infraestruturas essenciais - 
estradas, portos, aeroportos, ferrovias e instalações de 
armazenamento. 

Comando, 
controle e 

comunicações 

Sistemas de comunicações sofisticados; rápidos e complexos 
planos de contingência; planejamento central e capacidade de 
direção; organizacão básica e estrutura de comunicação para 
organizações de ajuda humanitária 

Cuidados 
médicos 

Equipes médicas implantáveis rapidamente; sistemas de 
evacuação; prevenção e controle da doença; uso de unidades de 
purificação de água. 

Unidades 
especializadas 

Pessoal treinado para fazer a interface entre as populações civis 
e militares; especialistas em transporte, negócios, direito, 
comunicação, saúde, policiamento. 

Preparação 
Formação conjunta de pessoal militar e civil em preparação para, 
por exemplo, situações de desastre em massa 

Fonte: Pettit e Beresford (2005) 

Desse modo, os militares possuem características exclusivas que podem ser 

aplicadas em operações humanitárias (PUGH, 1998), além da capacidade de 
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Comando e Controle, fundamental em caso de situações caótica (APTE, 2009). 

Qualidades como experiência e estrutura, associado à maior ocorrência de 

desastres naturais, colaboram para maior utilização de meios e capacidades 

militares em resposta a desastres, ratificando a necessidade de sua utilização na 

pronta resposta e assim diminuir a dor e sofrimento da população atingida nas zonas 

de desastres. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo se desenvolveu a partir de uma pesquisa exploratória documental e 

bibliográfica, onde constatou- se por meio de levantamentos de dados o emprego 

das Forças Armadas na logística humanitária em diversos ambientes de desastre. 

Embora o emprego das Forças Armadas destina-se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem, as forças militares têm realizado cada vez mais atividades humanitárias. 

As mudanças climáticas ocorridas no mundo tem gerado um grande 

desequilíbrio no ambiente, provocando desastres de grandes proporções, a exemplo 

do furacão Katrina ocorrido nos Estados Unidos em 2005, o terremoto ocorrido na 

região de Bam no Irã em 2003, o terremoto na Argélia em 1999, o terremoto em 

Yogyakarta em 2006, catástrofes ocorridas em Santa Catarina (2008), Alagoas e 

Pernambuco (2010) e região Serrana do Rio de Janeiro (2011), nos quais todos 

foram utilizados as capacidades das Forças Armadas como resposta aos danos 

provocados.  

O emprego das Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, nas áreas 

de desastres será conduzido com a utilização de capacidades inerentes às 

organizações militares como: Comando e Controle, Logística, Inteligência, Proteção 

e Movimento e Manobra. O ambiente de desastre tem como característica a 

presença de diversos atores, sejam Órgãos Governamentais, Órgãos Não 

Governamentais e Agências Civis. Devido à presença de tantos atores, existe a 

dificuldade de coordenação o que acaba resultando em decisões equivocadas e até 

mesmo na perda da velocidade de resposta inicial, o que é essencial para o sucesso 

da missão.  

A situação desejável é a utilização de meios eminentemente militares 

(material de emprego dual), apenas em complementação aos meios civis e somente 

empregar as Forças Armadas no momento em que os órgãos de defesa civil dos 
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municípios atingidos não possuam mais a capacidade de lidar com a situação, ou 

seja, somente utilizar como o “último recurso”. 

Sendo assim, esse artigo demonstra que o emprego das Forças Armadas 

pode ser empregado imediatamente em que ocorrer um desastre no país, e não 

somente após o esgotamento das ações de coordenação e resposta pela Defesa 

civil do município ou Estado afetado. Foi verificado que tanto as Forças Armadas 

Brasileiras como as estrangeiras foram empregadas com sucesso em diversas 

ocasiões devido às características intrínsecas como: prontidão, comando e controle, 

transporte e logística.  

Conforme exposto na revisão bibliográfica, as Forças Armadas possui 

diversas capacidades que permitem potencializar os esforços necessários para bem 

atender as vítimas dos desastres. Dentre essas habilidades, cabe destacar a 

capacidade de estabelecer a ligação com as autoridades locais, com outras 

agências envolvidas e com a imprensa (Comando e Controle), a capacidade de 

realizar a avaliação do desastre (Comando e Controle), realizar apoio de saúde por 

meio da triagem e do pronto atendimento (Logística), realizar transportes (Logística), 

distribuir alimentação, água e outros itens, como cobertores, kit de higiene e 

medicamentos (Logística), Realizar reparo e construção (Logística), proporcionar 

apoio técnico de engenharia (Logística) e Realizar evacuação (logística). A correta 

execução das tarefas associadas a cada uma delas permite o emprego adequado 

dos meios militares nesse tipo de operação. 

Cabe ressaltar ainda, que a resposta rápida a situações caóticas produzidas 

nas áreas de desastre é de grande relevância para salvar vidas, aliviar o sofrimento 

das vítimas e por fim restaurar os serviços essenciais, de forma a permitir o 

restabelecimento da normalidade no local. Desse modo, a atuação das Forças 

Armadas de imediato faz- se necessária e pode ser realizado como demonstra o 

trabalho, pois possui Organizações Militares espalhadas em todo território nacional 

dotada de material (viaturas para transporte e evacuação, equipamentos de 

engenharia, equipamentos de comunicações, estrutura para apoio de saúde e 

distribuição de donativos) e pessoal capacitado (Destacamento de Resposta 

Imediata) com a missão de atuar nas primeiras 24 horas após o desastre.    

A amplitude e a complexidade da logística humanitária tem demonstrado ser 

um desafio durante as operações de ajuda humanitária, sobretudo naquelas de 

ambientes de desastre.  
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Nesse contexto, fica evidenciada a tendência de emprego das forças armadas 

de muitos países em operações de desastre nos diversos ambientes, ainda que haja 

um órgão central com essa missão específica.  Assim a disponibilidade de 

capacidades multidisciplinares, principalmente as de coordenação, típicas das forças 

armadas, permitem atingir o estado final desejado na velocidade necessária. 

Portanto, as funções de combate do Exército Brasileiro o capacitam a desempenhar, 

com protagonismo, a execução dessas operações com alto grau de sucesso. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Antes de iniciar as considerações finais, cabe rememorar o problema que 

norteou este trabalho É viável uma maior participação do Exército Brasileiro em 

apoio aos ambientes afetados por desastres naturais ou calamidades, uma vez que 

possui organização, estrutura operacional, capacidade logística e eficiência de 

coordenação em tempos de crise? 

A revisão da literatura permitiu concluir que a participação do Exército 

Brasileiro em desastres é eficiente, sobretudo em função das suas capacidades 

operacionais. 

Os meios capazes de serem rapidamente e efetivamente implantados em 

resposta a desastres estão, muitas vezes, de posse dos militares: combustíveis, 

equipamentos para transportes e comunicações, equipamentos de engenharia e de 

construção, medicamentos e estoque de provisões, como alimentos e água. 

O estudo mostrou, ainda, que as Forças Armadas, principalmente o Exército, 

possui a capilaridade necessária para a pronta resposta na maior parte do território 

nacional, destacando sua capacidade de movimentar material, pessoal e suprimento 

para as áreas atingidas.  

A prontidão operativa é fator crucial no salvamento, representando uma rápida 

resposta e aumento significativo na possibilidade de salvamento das vítimas e 

mitigação das causas de agravamento do desastre.  

Conclui-se, dessa forma, que o Exército Brasileiro reúne características e 

capacidades essenciais que o qualificam de maneira destacada no Brasil como 

órgão preparado para ser empregado em desastres, como: a velocidade de resposta 

inicial, consciência situacional e avaliação, coordenação com o governo local e 
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outras agências, utilização de unidades locais, adequação do apoio de saúde, 

gerenciamento de distribuição, unidade de esforço de comunicação social, 

planejamento e execução com vistas a atingir o estado final desejado e atenção aos 

efeitos de segunda e terceira ordem. 
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