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RESUMO 
 
 
 
 

Essa pesquisa tem por objetivo apresentar contribuições sobre o apoio logístico no 

contexto das Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. Tem como 

escopo a interoperabilidade com os meios civis atuando em consonância com os 

meios logísticos militares em ambiente situacional assimétrico. Esse trabalho de 

conclusão de curso está embasado em normas do Exército Brasileiro e das Forças 

Armadas, além de relatórios logísticos, artigos científicos, material bibliográfico 

militar, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso para calcar a 

pesquisa. Verificou-se que a logística nos dias atuais desenvolve um suporte coeso 

e altamente operacional baseado no conceito de logística na medida certa e de uma 

maneira conjunta, integrando meios militares e civis disponíveis nos Teatros de 

Operações. Por fim, esse trabalho estabelece sugestões e recomendações para os 

chefes e gestores logísticos que vão desempenhar funções chave, contribuindo com 

a evolução doutrinária acerca da logística na Força Militar. 
 
 
Palavras chave: Logística Militar. Ambiente Urbano. Operações Conjuntas e 
Operações Interagências.



 
 

RESUMEN 
 
 
 
 
Este trabajo tiene como objetivo contribuir con el apoyo logístico en el contexto de 

las Operaciones de Cooperación y Coordenación con las Agencias. Tiene como 

objetivo la interoperabilidad con los medios civiles actuando en consonancia con los 

medios logísticos militares en ambiente situacional asimétrico. Este trabajo de 

conclusión de curso esta basado en las normas del Ejército Brasileño y de las 

Fuerzas Armadas, los sistemas de informes logísticos, artículos y materiales 

bibliográficos militares, tesis, disertaciones y trabajos de conclusión de curso, para el 

tratamiento de la investigación científica. Se verificó que lo logística en los días 

actuales desenvuelve un soporte integral y altamente operacional basado en el 

concepto de la logístico en la medida cierta y de una manera conjunta, integrando 

los medios militares y civiles disponibles en los teatros de operaciones. Por fin, ese 

trabajo establece sugerencias y recomendaciones para los jefes y gestores 

logísticos que van a desempeñar funciones claves, contribuyendo con la evolución 

doctrinaría acerca de la logística y la asistencia en la Fuerza. 

Palabras clave: Logística Militar. Ambiente Urbano. Operaciones Conjuntas y 

Operaciones Interagencias. 
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1.NTRODUÇÃO  

 

A importância da utilização de meios civis na Operação (Op) São Francisco 

(Complexo da Maré), no contingente da Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf 

Pqdt), insere-se  em um contexto de emprego do Exército Brasileiro, em apoio as 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e as Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências (OCCA) que tem sido uma constante em cidades 

brasileiras, como o Rio de Janeiro. Nesse diapasão, deve-se ressaltar a utilização de 

tropas das Forças Armadas (FA) em Operações como a Arcanjo em 2010 no 

complexo do Alemão e da Penha, a visita do Papa Bento XVI ao Brasil em 2007 e a 

segurança da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

Rio + 20, em junho de 2012. 

O governador do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2014, já suplantado pelo 

aumento substancial do crime na região do Complexo de Favelas da Maré, 

reconheceu formalmente o esgotamento dos instrumentos de segurança pública 

orgânicos, culminando num pedido de apoio ao Presidente da República (SOUZA, 

2014, p. 11). 

Em resposta ao pleito do Governador, o mesmo fora assistido por tropas 

federais segundo a Diretriz Ministerial nº 8. 

Em atenção à solicitação do Senhor Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, contida no Ofício nº GG Nº 193/2014, de 25 de março de 2014, 
autorizo a atuação das Forças Armadas restrita “à cooperação em 
atividades de apoio logístico” na operação, por Forças Estaduais, de 
“ocupação das comunidades do Complexo da Maré, na cidade do Rio de 
Janeiro, em continuidade ao Programa de Implantação das Unidades de 

Polícia Pacificadora” (AMORIM, 2014). 

A Constituição Federal de 1988 estabelece apenas as diretrizes gerais, nada 

regulamentando sobre o assunto e deixando tal tarefa para a Lei Complementar  

97/99, que em seu Capítulo V – Do Emprego, dispõe que o uso das tropas é de 

responsabilidade do Presidente da República, por iniciativa própria ou a pedido dos 

poderes constitucionais, cabendo ao Ministro de Estado da Defesa a ativação dos 

órgãos operacionais. Tal solicitação de cooperação pode ser feita por intermédio dos 

Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos 

Deputados, sendo a decisão sobre a atuação e o modo como se dará́ esse emprego 

definido por ato do Presidente da República (Brasil, 1988).  
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Esta ação militar foi nomeada de “São Francisco” e ocorreria na área de 

comunidades da Maré que, por sua vez, possui uma  estrutura complexa, pois em 

quinze “favelas” contabilizava uma população de cento e quarenta mil pessoas, 

controlada por três facções criminosas rivais, com atitude hostil em que o Exército 

Brasileiro, Marinha do Brasil e outros Órgãos de Segurança e Ordem Pública 

(OSOP) trabalharam diuturnamente nesta região (ESCOTTO, 2015).  

 

 

FIGURA 01 - Desdobramento das Forças-Tarefa Paraquedistas na área de 
operações 
Fonte: Escoto (2015).   

 

Souza (2014) referencia em seu trabalho uma declaração feita pelo Ministro da 

Defesa para o Comandante do Exército no início da atuação, que se utiliza dos 

recursos operacionais (pessoal e material) para atuar em Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem, para a preservação da ordem pública naquela localidade, 

restabelecendo a paz. 

Valendo-se do conceito atual de interoperabilidade, a logística moderna é 

estruturada de forma que os meios de apoio civil e militar empregados, num mesmo 

contexto, possam atuar de forma conjunta, incrementando suas capacidades de 

apoio (ALENCAR, 2014). O manual de Doutrina de Operações Conjuntas (Op Cj) 

(BRASIL, 2011), ainda discrimina o seguinte: 

[...] Os planejamentos das Operações Conjuntas podem ser conduzidos nos 
níveis estratégico, operacional e tático e devem considerar a crescente 
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complexidade dos meios das Forças Armadas, exigindo, mais do que 
nunca, maior integração das estruturas de comando e controle, de 
inteligência e de logística (BRASIL, 2011, p.13). 

Os desafios de um eficiente e coeso apoio às forças traz de forma substancial 

características como: flexibilidade e adaptabilidade. Castro (2003) exemplifica de 

forma clara, em seu artigo sobre as operações “Desert Shield” e “Desert Storm”, 

ambas na Guerra do Golfo, que o Exército Americano enfrentou grandes 

dificuldades em operacionalizar a logística e contou com o apoio de empresas civis 

por meio da contratação, pois os meios orgânicos militares não eram suficientes.  

Uma preocupação constante dos Comandantes em atuação conjunta dentro de uma 

área urbana se dá na função de combate logística. O Manual de Logística Militar 

Terrestre (BRASIL, 2018) discorre o seguinte: 

Função Logística é definida como a reunião, sob uma única designação, de 
um conjunto de atividades logísticas afins, correlatas ou de mesma 
natureza. Divide-se em: suprimento, manutenção, transporte, engenharia, 
recursos humanos, saúde e salvamento. A execução das atividades 
relativas às diversas funções logísticas é garantida por meio da 
disponibilidade de informações logísticas em tempo real, com emprego de 
ferramentas de TIC para apoiar a tomada de decisão. Tais recursos 
permitem antecipar as necessidades dos elementos apoiados co 
oportunidade e precisão. (BRASIL, 2018, p. 3-2). 

Tendo como base a doutrina de emprego do Exército Brasileiro e as diversas 

atuações da Força Terrestre em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências, o planejamento e execução do apoio logístico concernem em inúmeras 

dificuldades num contexto de operações de amplo espectro e também nas 

operações conjuntas. Todavia, há que se adotar um planejamento suficientemente 

flexível que possibilite acatar soluções alternativas para fazer frente a uma eventual 

degradação ou interrupção do fluxo do apoio, além de medidas para garantir a 

segurança física e jurídica dos recursos humanos empregados deve ser buscada a 

ampliação da participação civil no apoio logístico à Força Terrestre, por meio do 

estabelecimento de convênios, contratação e terceirização como uma forma de 

potencializar as capacidades logísticas.  

O suporte logístico prestado ao primeiro contingente atuante no Complexo de 

Favelas da Maré foi estruturado pelo 20º Batalhão Logístico Paraquedista, com a 

formação de um Destacamento Logístico (Dst Log) (ESCOTO, 2015) no apoio ao 

conjunto (BRASIL, 2014a). 
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Apoio ao conjunto é aquele proporcionado por um elemento de apoio 
logístico em relação a todos ou vários elementos apoiados com os quais 
possui ou não vinculação específica, localizados em um espaço geográfico 
definido ou que por ele transitem, cabendo ao elemento apoiador 
estabelecer as prioridades dos trabalhos (BRASIL, 2014a, p. 7-3). 

Com base nas escriturações doutrinárias de emprego do Exército Brasileiro e 

nas sucessivas atuações da Força Terrestre no contexto das Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências, o planejamento e execução do apoio 

logístico realizado, principalmente, pelo 20º B Log Pqdt apresentaram inúmeras 

peculiaridades sob forte influencia da contração de empresas civis. Segundo Manual 

Logística Militar Terrestre (BRASIL, 2018) o estabelecimento de convênios, 

contratação e terceirização são opções para a obtenção de capacidades logísticas, 

devendo-se avaliar, em cada caso, os eventuais riscos para a prontidão logística da 

força operativa a ser desdobrada. 

Dessa forma, o presente trabalho visa analisar os as contribuições da utilização 

dos meios civis na Operação São Francisco, no âmbito da atuação e do apoio 

logístico prestado pelo 20º Batalhão Logístico Paraquedista (20º B Log Pqdt) à 

Brigada de Infantaria Paraquedista. Ainda sim, discriminar pontos positivos e 

oportunidades de melhoria, coletados e embasados em relatórios e opiniões de 

elementos envolvidos no processo de gestão do apoio cerrado e de elementos 

apoiados. Assim sendo, busca-se verificar a maior ou menor utilização de meios 

civis contratados em operações militares que tem como palco o ambiente 

operacional urbano. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 Defrontado o cenário exposto, nota-se que, segundo Carvalho (2013, p.43), a 

política de segurança pública, por meio de solicitações cada vez mais comuns, vem 

requisitando o apoio das Forças Armadas no combate às facções criminosas e ao 

crime organizado. Dessa forma, faz-se necessário que o apoio logístico às tropas 

empregadas acompanhe essa configuração militar, principalmente em ambiente 

urbano. Conforme o manual Processo de Planejamento e a Condução das 

Operações Militares (BRASIL, 2014), as relações de apoio dos elementos da F Ter 

possuem características bastante distintas e variam de acordo com o elemento 

apoiador, a finalidade do apoio prestado e a situação em que este apoio ocorre.  
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Com base nos fundamentos atuais de planejamento e valendo-se dos 

princípios logísticos de previsão, continuidade, controle, coordenação, cooperação, 

eficiência, flexibilidade, oportunidade, segurança e simplicidade (BRASIL, 2016), o 

estudo objetiva-se a analisar: 

Em que medida a contratação de empresas civis contribuiu para o apoio 

logístico à Brigada de Infantaria Paraquedista, durante a Operação São Francisco? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Como forma de ajudar a elucidar o problema proposto, segue abaixo os 

seguintes objetivos do trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os pontos fortes e oportunidades de melhoria na contratação de 

empresas civis em apoio às operações militares. Com isso, busca-se analisar o 

emprego de recursos civis no apoio logístico prestado à Brigada de Infantaria 

Paraquedista, durante a Operação São Francisco. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Com o objetivo de permitir a consecução do objetivo geral desta pesquisa, os 

objetivos específicos abaixo facilitarão a lógica do trabalho conforme descrito abaixo: 

 

a) Definir os conceitos relacionados à logística nas Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem, Operações Conjuntas, Interoperabilidade, ambiente Interagências e 

terceirização do apoio logístico; 

b) Apresentar o ambiente operacional da Operação São Francisco; 

c) Identificar a área de desdobramento e a missão da Brigada de Infantaria 

Paraquedista durante a Operação São Francisco; 

d) Identificar as medidas tomadas pelo Comando da Brigada Paraquedista para o 

emprego da logística nas Op São Francisco; 

e) Identificar as oportunidades de melhoria no que tange à contratação de recursos 

civis na Operação São Francisco. 
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f) Avaliar a efetividade da interoperabilidade logística com meios privados no nível 

tático e a viabilidade da mesma nesse tipo de operação. 

 

1.3 DELIMITAÇAO DO ESTUDO 

 

A pesquisa compreenderá o período em que a Operação esteve sob 

coordenação da Brigada de Infantaria Paraquedista, levando em consideração o 

tempo de acionamento da tropa, que se deu no dia 21 de março de 2014, até a sua 

saída, em maio do mesmo ano, com o cumprimento de todos os tramites legais, 

relativo à missão. Tal período inclui as contratações, o fornecimento e recebimento 

de materiais, além da prestação de serviços executadas por órgão provedores de 

apoio logístico militares e civis contratados, a serem empregados durante o toda a 

Operação. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

As diversas missões, em que o Exército Brasileiro vem atuando, incidem de 

forma direta em todos os setores da Instituição. Nesse contexto, a função de 

combate logística possui importância substancial em qualquer missão, com isso, faz-

se necessária uma preocupação distinta sobre esse setor. 

Em consonância com o que relata o Manual de Campanha Logística Militar 

Terrestre (BRASIL,2018), os conceitos de flexibilidade, adaptabilidade, 

modularidade, elasticidade e sustentabilidade denotam os princípios proeminentes 

de um apoio logístico moderno, com capacidades elásticas, coesas e direcionadas 

para atuação em diferentes e inconstantes ambientes operacionais, moldando-se às 

atuais necessidades do Exército Brasileiro. 

Assim sendo, a contratação de meios civis incrementa as capacidades de 

apoio e fornece meios para aumento do poder de combate das tropas. Essa 

pesquisa fomenta a necessidade da análise das contratações de empresas civis, 

para o apoio ao Exército Brasileiro às Operações de Cooperação e Coordenação 

com Agências em ambiente urbano.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para fins de fundamentação desse trabalho, serão abordados, no tocante ao 

assunto relacionado, a contratação de meios civis, na Operação São Francisco, pela 

Brigada de Infantaria Paraquedista. Nesse contexto, serão feitos comentários e 

assertivas acerca da atuação do Exército Brasileiro em Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências, principalmente, no que tange à Garantia da Lei e da 

Ordem, Op conjuntas e ambiente interagências, no contexto da Op São Francisco. 

Segundo o manual de Campanha Operações (BRASIL, 2017), as operações de 

cooperação e coordenação com agências são executadas por elementos do EB em 

apoio aos órgãos ou instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos 

ou privados, nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências. 

As operações de cooperação e coordenação com agências estão divididas segundo 

o quadro abaixo: 

 

TIPO DE OP 

MILITARES 
DEFINIÇÃO 

GARANTIA DOS 

PODERES 

CONSTITUCIONAIS 

São operações que se destinam a assegurar o livre exercício 

dos poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) 

de forma independente e harmônica, inseridas no marco legal 

do Estado Democrático de Direito, seja em situações de 

normalidade institucional, seja em situação de crise 

GARANTIA DA LEI E 

DA ORDEM. 

É uma operação militar conduzida pelas Forças Armadas, de 

forma episódica, em área previamente estabelecida e por 

tempo limitado. Tem por objetivo a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Ocorre nas situações em que houver o esgotamento dos 

instrumentos previstos no art. 144 da Constituição ou nas que 

se presuma ser possível a perturbação da ordem. 

 
 
 
 
 

TIPO DE OP DEFINIÇÃO 
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MILITARES 

ATRIBUIÇÕES 

SUBSIDIÁRIAS 

As atribuições gerais são cooperações com o 

desenvolvimento nacional e com a defesa civil, na forma 

determinada pelo Presidente da República. As atribuições 

subsidiárias particulares constituem a cooperação com os 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, 

excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de 

obras e serviços de engenharia. Destinam-se, ainda, à 

cooperação com os órgãos federais, quando se fizer 

necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional 

e internacional, no território nacional, na forma de apoio 

logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução 

PREVENÇÃO E 

COMBATE AO 

TERRORISMO 

O terrorismo é a forma de ação que consiste no emprego da 

violência física ou psicológica, de forma premeditada, por 

indivíduos ou grupos, apoiados ou não por Estados, com o 

intuito de coagir um governo, uma autoridade, um indivíduo, 

um grupo ou mesmo toda a população a adotar determinado 

comportamento. É motivado e organizado por razões 

políticas, ideológicas, econômicas, ambientais, religiosas ou 

psicossociais. 

AÇÕES SOB A 

ÉGIDE DE 

ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS 

A atuação sob a égide de organismos internacionais inclui 

participação de elementos da F Ter em missões 

estabelecidas em alianças do Estado brasileiro com outros 

países e em compromissos com organismos internacionais 

dos quais o Brasil seja signatário. 

EMPREGO EM 

APOIO À POLÍTICA 

EXTERNA EM 

TEMPO DE PAZ OU 

CRISE 

O emprego em apoio à política externa constitui o 

uscontrolado do poder militar, restrito ao nível aquém da 

violência, em reforço às ações de caráter político, 

diplomático, econômico e psicossocial. 

QUADRO 1 – Tipos de Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. 
Fonte: Manual de Campanha Operações, EB70-MC-10.223. 
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Além disso, serão abordados neste trabalho o emprego dos meios civis com a 

terceirização logística desses meios, uma ambientação da Op São Francisco como 

um todo e da caracterização de sua Área de Operações. 

 

2.1 CONCEITOS RELACIONADOS À LOGISTICA NAS OPERAÇÕES DE GLO 

 

Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação militar 

conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente 

estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações de 

esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da Constituição ou em 

outras em que se presuma ser possível a perturbação da ordem (BRASIL, 2013). 

Nas últimas décadas verificou-se um aumento acentuado no emprego do 

Exército Brasileiro nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem, principalmente, 

no âmbito da Bda Inf Pqdt, o que vem a corroborar com a necessidade do 

desenvolvimento e aprimoramento da Força Terrestre no que tange à 

operacionalidade, adaptabilidade e modularidade.  As missões de Garantia da Lei e 

da Ordem estão regulamentadas na legislação brasileira e são solicitadas mediante 

alguns critérios e esclarecidas pelo Art. 15º da Lei Complementar Nr 97 de 1999. 

A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa 
de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as 
diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os 
instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio. (BRASIL, 1999). 

 

 As Forças Armadas, particularmente a Bda de Inf Pqdt, vem demonstrando um 

protagonismo de extrema relevância no cenário nacional, no que se refere à atuação 

em missões de GLO. A figura 2 traz, em números, o quantitativo de participações do 

EB, detalhando por ano as Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 
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       FIGURA 02 - Ocorrências de GLO entre o ano de 1992 e 2019. 
  Fonte: Brasil (2019). 
 

Dentro de um contexto de Op GLO, o seu planejamento tem como base a 

eficiência na provisão, previsão e manutenção dos meios para assistir à tropa, 

inclusive, com a utilização de meios privados como uma solução positiva para a 

economia de gastos, desengajamento do sistema militar e consequente otimização 

da sustentação das Forças Armadas. 

FERREIRA e MIGON (2017) relatam que o emprego de tropas do Exército em 

missões de pacificação, em Operações de Garantia da Lei e da Ordem e em apoio a 

órgãos governamentais tem exigido um redirecionamento doutrinário e exaltado 

preocupações logísticas que, em outrora, não continham a atenção despendida. 

Dessa forma, percebe-se que, no planejamento de operações tipo GLO, a 

função de combate logística se faz muito importante, obrigando-a a adaptar-se a 

diferentes cenários, seja ele político, operacional ou estrutural. Cabe, ainda, 

ressaltar que a demanda do suporte logístico é variável e deve ser proporcional, isto 

é, na medida certa, ao elemento apoiado para a garantia do sucesso na missão. 

 

2.2 CONCEITOS RELACIONADOS À LOGISTICA NAS OPERAÇÕES CONJUNTAS 

 

Segundo definição do Glossário das Forças Armadas (BRASIL, 2015, p.190), a 

Operação Conjunta envolve o emprego coordenado de elementos de mais de uma 

força singular, com propósitos interdependentes ou complementares, mediante a 

constituição de um Comando Conjunto. 
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Ao falar de Operações Conjuntas, deve-se citar, impreterivelmente, o conceito 

de Operações Conjuntas emanado pelo manual de Doutrina de Operações 

Conjuntas (BRASIL, 2011), que discrimina o seguinte: 

[...] Os planejamentos das Operações Conjuntas podem ser conduzidos nos 
níveis estratégico, operacional e tático e devem considerar a crescente 
complexidade dos meios das Forças Armadas, exigindo, mais do que 
nunca, maior integração das estruturas de comando e controle, de 
inteligência e de logística (BRASIL, 2011, p.13). 

O Exército Brasileiro tem desempenhado funções coadjuvantes a sua missão 

de defesa da Pátria, que são a cooperação com órgãos públicos federais, estaduais 

e municipais e até empresas privadas em diversas atribuições subsidiárias. Deve-se 

ressaltar, dentre elas, o apoio no combate à criminalidade que é uma das mais 

importantes e acontece em diversos estados brasileiros, proeminentemente, no Rio 

de Janeiro. Temos, como exemplos, duas Operações de grande envergadura, em 

2010, como a Operação Arcanjo, no Complexo de Favelas do Alemão, coadunando 

posteriormente, em 2014, com a Operação São Francisco, no Complexo da Maré. 

 

2.2.1 Logística nas Operações Conjuntas 

 

Segundo o Manual Logística Militar Terrestre (BRASIL, 2018), o emprego da 

Força Terrestre ocorrerá preponderantemente em ambiente conjunto, interagências 

e, por vezes, multinacional. Nesse cenário, sobressai a importância da estrutura da 

logística existente desde o tempo de paz, com a possibilidade de que esta venha a 

receber e/ou fornecer apoio a outras forças ou órgãos governamentais e não-

governamentais. Percebe-se, assim, em forma de recomendação, no corrente texto, 

que deve haver uma integração civil-militar elevada.  
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FIGURA 3 - Interações da Logística. 
Fonte: Manual de Logística Militar Terrestre, 2018a, p. 2-2 

 

Na figura 3, verifica-se um alto grau de integração logística como um todo, 

representado pela associação entre as logísticas dos segmentos militares e civis. 

Procura-se, com isso, buscar uma efetividade de apoio, consolidando-se um cenário 

de cooperação e coordenação entre os organismos empregados. Dessa maneira, 

torna-se necessária uma crescente normatização e padronização dos procedimentos 

e ações, procurando sempre a eficácia no emprego (Brasil, 2018).  

A temática do apoio logístico, em qualquer operação militar, seja ela de grande 

vulto ou de concentração de meios moderada, é fator preponderante para o sucesso 

ou fracasso de qualquer missão (BATISTA e SILVA, 2016, p. 03). O Manual de 

Operações (BRASIL, 2017) aborda o assunto trazendo a importância de correlação 

dos sistemas para uma conjunção de apoio único e coeso. 

A Exército Brasileiro, desde a década de 90, atua de forma descentralizada, 

por meio da interoperabilidade com agências e OSOP (Órgãos de Segurança e 

Ordem Pública). Sendo assim, age em todo o território nacional, tendo como missão 

precípua desde o apoio logístico, passando por destinação de segurança, até a 

Garantia da Lei e da Ordem, como representado no gráfico a seguir, que explora as 

atuações do EB com as motivações gerais desde o ano de 1992. 
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FIGURA 04 – Ações de GLO por tipo. 
Fonte:<http://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/tabelas_glo_atualizada.pdf>. 

 

2.2.2 Interoperabilidade logística 

 

A variabilidade de operações militares que englobam a importância da 

interoperabilidade, na sustentação dos meios de combate, é extensa, e todas se 

apoiam em uma eficaz e adaptável forma de suporte. A interoperabilidade é 

fundamental para a coordenação e o controle das ações e, ainda, permite explorar 

ao máximo e de forma positiva a multidisciplinaridade na área de operações. Bálzola 

(2016, p. 19) trata o intercâmbio em manobras militares como uma recomendação 

da OTAN já na década de 70. 

  “The joint logistics imperatives - unity of effort, domain-wide visibility, and 
rapid and precise response - help to measure the effectiveness of all 
elements within the logistics.¹ (NELSON, 2008, p. 14) 

http://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/tabelas_glo_atualizada.pdf
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FIGURA 5 – Interoperabilidade nas Forças Armadas. 
Fonte: https://docplayer.com.br 

 

Mais que um exemplo importante, um marco na visão da logística em 

operações militares foi a Guerra do Golfo em 1991, segundo parecer de Batista e 

Silva (2016). O avanço nesse setor conduziu a doutrina desta função de combate a 

mudanças avultadas, desencadeadas pelo usufruto da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) nas decisões e, principalmente, com a inserção do uso de 

empresas e mão de obra civil no teatro de operações. 

A interoperabilidade é requerida uma vez que é fundamental para a 
coordenação e o controle das ações e, ainda, permite explorar ao máximo e 
de forma positiva a multidisciplinaridade desses vetores na área de 
operações. (BRASIL, 2015, p. 19). 

 

O Manual de Doutrina de Logística Militar (BRASIL, 2016) contempla a Tarefa 

Logística Conjunta (TLC) harmonizada com o que há de mais atual em emprego 

militar, seja em situação de guerra ou de não-guerra. Reúne a ideia de que 

instituições vocacionadas, orientadas e com competência para determinada 

prestação de serviço podem formar uma base de suporte e apoio logístico conjunto, 

https://docplayer.com.br/
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desengajando o Exército de alguns setores e, por conseguinte, culminando num 

esforço maior em outras funções logísticas. 

Nesse contexto, as ideias expostas, anteriormente, refletem de forma indireta o 

arcabouço para o planejamento do suporte às peças de manobra apoiadas, 

principalmente, quanto ao fato do Comando ter em mãos todos os meios 

necessários para uma referida missão. Reforçando a alusão citada, o Manual de 

Doutrina de Logística Militar (BRASIL, 2016) expressa o seguinte conceito: 

Integração Logística é a capacidade de organizações logísticas operarem 
conjunta e temporariamente, de acordo com uma nova estrutura de 
comando de constituição variável, em proveito de uma missão, e que possa 
gerar efeitos sinérgicos. (BRASIL, 2016, p. 15)  

Ratificando o que foi exposto acima, quando se consegue grupar essas 

empresas vocacionadas e técnicos especializados em determinadas áreas e trazer a 

logística militar para explorar os ensinamentos provenientes dessa sinergia, 

encontra-se um terreno fértil para ampliar a base científico - tecnológica, logística e 

operacional de uma nação, consequentemente, a base industrial de defesa 

(PEREIRA, 2016 apud  HURA et al., 2000, p. 14). 

 

2.2.3 As Operações Interagências 

 

Segundo o manual Operações de Pacificação (BRASIL, 2017), a evolução no 

ambiente operacional global vem alterando gradativamente a relação de poder entre 

os Estados. Como resultado, provoca instabilidades e incertezas, gera conflitos 

locais e regionais com características distintas do passado e insere novos atores no 

contexto dos conflitos, inclusive não estatais. Os agentes causadores de 

instabilidade são, hoje, predominantemente não estatais e frequentemente 

transnacionais. 

As Operações Interagências são as interações das Forças Armadas com 

outras agências com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para a 

consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum, 

evitando a duplicidade de ações, dispersão de recursos e a divergência de soluções 

com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos (BRASIL, 2017). 

O Exército Brasileiro, ao longo dos anos, atuou nas Op de Pacificação em 

Complexos de Favelas, no Rio de Janeiro. Este tipo de iniciativa visa levar à 
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população, acostumada à ausência do poder estatal e à criminalidade, a segurança 

e o acesso aos serviços públicos e privados. Esse foi um ambiente em que o 

Exército Brasileiro (EB) e a Marinha do Brasil (MB) enfrentaram adversários não 

estatais, insurgentes ou criminosos, onde a cultura e a organização social dos 

integrantes das comunidades poderão ser distintas da tropa empregada (SILVA et 

al., [2016?], p. 02). 

Nesse contexto, ações da esfera estadual são necessárias e devem atuar de 

maneira simbiótica e concatenada com atividades de responsabilidade da Força. 

Podemos citar como exemplos dessas ações: as atividades de  órgãos de 

fiscalização de trânsito visando coibir de forma dissuasória e corretiva transportes 

irregulares e condutores não licenciados, colocação de mais estruturas para coleta e 

centralização do lixo da comunidade; destinação de veículos abandonados e 

roubados junto ao DETRAN; o incentivo aos projetos sociais, visando crianças, 

idosos e trabalhadores; foi solicitado ações dos órgãos de proteção da infância e da 

juventude; além da cobrança de ações sociais pelos governos estaduais e 

municipais; com a emissão de identificações, Cadastros de Pessoa Física (CPF), 

certidões, carteira de trabalho e vacinação (BRASIL, 2014g).  

 

2.3 A TERCEIRIZAÇÃO DO APOIO LOGÍSTICO 

 

A provisão, previsão e manutenção dos meios para assistir à tropa são o 

sustentáculo logístico de qualquer operação militar. Tendo como base esses 

conceitos, Lisboa (2014) cita o uso de companhias privadas como uma solução 

interessante para a redução de gastos e desengajamento dos sistemas militares, 

consequentemente potencializando a sustentação das Forças Armadas. 

O emprego de tropas do Exército Brasileiro em missões de pacificação da 

ONU, em operações de garantia da Lei e da Ordem e em apoio a órgãos 

governamentais tem requerido mudanças doutrinárias e exacerbado preocupações 

logísticas que, em outrora, não continham a atenção devida. (FERREIRA e MIGON, 

2017). 

O planejamento e a execução logística, conduzidos normalmente em 
ambientes inóspitos, bem como a interoperabilidade entre componentes 
militares e civis de diversos países do mundo podem trazer ensinamentos 
diversos. (FERREIRA e MIGON, 2017, P. 39). 
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A mobilização de tropas, para qualquer tipo de atuação, deve ser 

acompanhada de uma série de planejamentos, levando-se em conta, principalmente, 

o fator integração. Tal fato permite potencializar as capacidades operativas, como 

pode-se perceber em exércitos estrangeiros como o estadunidense. Serrano (2014) 

lista três características distintas e entrelaçadas, que são a utilização desenfreada 

da tecnologia em prol da virtuosidade, a presteza nas aquisições, de forma a dar 

celeridade e prontidão ao elemento apoiado e, por fim, a projeção de forças e apoio 

logístico. Tais ideias que nortearam os comandantes militares americanos no 

planejamento da logística estratégica nos conflitos armados estão presentes na 

Guerra do Golfo Pérsico (1991), como a invasão do Iraque ao Kuwait,  

A contratação de meios civis no que tange ao emprego do Exército Brasileiro e 

no contexto estudado, da Brigada de Infantaria Paraquedista, evidencia um ponto de 

vista tênue diante da magnitude da missão militar, mas que demanda uma 

preocupação, pois o dispêndio de recursos deve estar inserido num cenário de 

controle cerrado de custos (PEREIRA, 2016, p. 61). Sendo assim, é importante 

ressaltar que, mesmo cumprindo-se a missão determinada pelo Governo Federal, os 

meios de vanguarda, direcionados ao Setor de Licitações e Contratos, devem estar 

alinhados com as diretrizes legais e coadunados com a manobra, respeitando, de 

maneira clara e precisa, as normas e diretrizes administrativas em vigor no cenário 

nacional. 

Conforme o Manual de Logística Militar Terrestre (BRASIL, 2018), a 

contratação e/ou terceirização de determinadas tarefas logísticas permite à Força 

Terrestre concentrar suas capacidades militares nas atividades finalísticas e, ao 

mesmo tempo, possibilita que empresas especializadas busquem ampliar sua 

eficiência e eficácia na prestação do apoio 

De acordo com Souza, a terceirização aumenta a capacidade das forças 

militares para a atividade-fim, mas, em caso de emergência ou em situação de 

contingencial, o pessoal contratado pode ser obrigado a executar serviços de 

operações hostis, o que requer uma avaliação do risco ao pessoal e à própria 

operação (SOUZA, 2009) 

Um exemplo de atuação conjunta civil-militar, dentro de uma ótica da 

terceirização da logística, deu-se com o Exército Americano na Operação Iraque 

Freedom (2003 a 2011), o qual empregou empresas contratadas para o apoio às 

tropas e passou por dificuldades, como cita Peltz et al. (2005) em seu estudo: 
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The supply of distribution capacity was also reduced below expectations due 
to Contractor Logistics Support (CLS) issues. Reportedly, the contract with 
Kellogg Brown and Root called for a specified number of trucks in theater, 
but it did not specify an operational readiness requirement. It has been 
reported that at times their operational readiness rate was extremely low, 
reducing distribution capacity. And force protection issues limited the ability 
to send contractor trucks forward into Iraq. Coalitition Forces Land 
Component Command (CFLCC) expected to use CLS for the distribution of 
food and water into Iraq almost immediately, but as a result of the 
combination of issues, organic military transport had to be used instead.² 
(PELTZ ET AL. 2005, p. 58). 

As tropas de coalizão americanas no Kuwait, por estarem atuando em 

território adverso, subsidiaram diversos serviços por meio de contratação, 

mobiliando inclusive um centro de distribuição de suprimento com elementos de 

empresas civis, de forma a facilitar a esteira de apoio. Durante a atuação, foi 

constatado um déficit logístico na função suprimento, fazendo com que os 

comandantes direcionassem os esforços logísticos militares, ao que no estudo 

situacional impetrava como mais importante, o fornecimento de alimento, água e 

munição (CASTRO, 2003). 

A complexidade da demanda de suporte às tropas, no Kuwait, era diversa. O 

planejamento buscou medidas para complementar a função de combate logística, 

com o estabelecimento de contratos com empresas civis, no que tange ao 

abastecimento e terceirização de certos serviços (SERRANO, 2014, p. 36). Isso 

ocorreu após constatação de que os meios orgânicos militares seriam incapazes de 

manter as tropas em ação. De forma a minimizar estes óbices, “foi implantada uma 

seção de contratos, que elaborou o cadastramento de fornecedores da região e 

formalizou a contratação de empresas locais prestadoras de serviços” (CASTRO, 

2003). 

 A grande diversidade de firmas locais e a lacuna de oportunidade de lucro e 

projeção de empresas civis facilitaram o acesso militar a essas empresas. 

Entretanto, o sistema de contratos enfrentou alguns óbices, pela dificuldade de 

adaptação dos contratos aos termos e objetivos militares. Uma forma de exemplificar 

alguns problemas que a coordenação das tropas de coalizão teve, foi recorrente ao 

não cumprimento de prazos pelas empresas contratadas (CASTRO, 2003). 

Nesse contexto, a terceirização, na aquisição de alguns meios logísticos, se 

torna preponderante para o atendimento das necessidades militares das tropas 

envolvidas em diferentes operações militares.  
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2.4 COMPLEXO DA MARÉ – RIO DE JANEIRO 

 

O complexo da Maré é uma região à margem da Baía de Guanabara ocupada, 

desde os meados do século XX, por palafitas que se distendem sobre manguezais 

os quais foram aterrados por lixo e sofreram os efeitos das marés.  

Hoje em dia, o Complexo da Maré ou, simplesmente, Maré, assim denominado 

pela prefeitura do Rio de Janeiro, é um bairro constituído por diversos bairros 

pequenos da Zona Norte Fluminense. Sua constituição é caracterizada por um 

agrupamento de favelas (microbairros) com casas e conjuntos habitacionais com 

cerca de 130.000 (cento e trinta mil) moradores, que refletem os baixos índices de 

desenvolvimento social da região. 

 

 

FOTOGRAFIA 6 - Complexo de Favelas da Maré - Rio de Janeiro. 
Fonte: Brasil, 2014h.  
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A área do Complexo era subdividida basicamente por três facções criminosas. 

Com um total de 15 comunidades (PEREIRA, 2016, p. 74), um setor era comandado 

pela milícia, compreendendo a Praia de Ramos, o Parque União e a Nova Holanda. 

Outro setor era chefiado pelo Comando Vermelho (CV) e o último setor pertencia ao 

Terceiro Comando Puro (TCP), com as adjacências da Baixa do Sapateiro, Morro do 

Timbau e Vila do João.  

As facções criminosas possuem suas origens relacionadas a doutrinas de 

grupos extremistas violentos. Exemplos como as Forças Armadas Revolucionárias 

da Colômbia (FARC), Sendero Luminoso, Grupo Revolucionário Peruano, o Exército 

do Povo Paraguaio (EPP) são considerados, além de parceiros comerciais, 

inspiradores no que tange às táticas de terrorismo e guerrilha, além de técnicas de 

ameaça à segurança (ESCOTO, 2015, p. 11). Para o contexto da Operação, eram 

consideradas ameaças potencias, tanto para a tropa quanto para os meios logísticos 

que assistiam a mesma. 
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FIGURA 7 - Distribuição de facções criminosas no Complexo da Maré 
Fonte: Escoto (2015, p. 08). 

 

A solicitação feita pelo Estado do Rio de Janeiro ao Governo Federal de apoio 

das Forças Armadas foi em virtude do processo de implementação das Unidades de 

Polícia Pacificadoras (UPP). O grande número de óbitos de policiais do Rio de 

Janeiro, juntamente com o dano causado pela criminalidade aos meios materiais das 

corporações responsáveis pela segurança na esfera estadual, foi a motivação da 

ocupação e ingresso do Poder Público Federal na região da Maré (PEREIRA, 2016, 

p. 65).  
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FIGURA 8 – Tropa Paraquedista realizando a segurança de repórteres no Complexo 
da Maré. 
Fonte: Escoto (2015). 

 

2.5 OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO 

 

A Operação São Francisco foi uma ação militar perpetrada pelo Exército 

Brasileiro, com a participação de um efetivo de cerca de 2600 (dois mil e seiscentos) 

homens, sob coordenação de um Estado Maior Conjunto. Compunham a Força de 

Pacificação da Maré (ver figura 8): 

03 (três) Forças Tarefa Batalhão de Infantaria Paraquedista (FT BIPqdt) [FT 
AFONSOS, FT SANTOS DUMONT  e FT VELAME]; o Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais MARÉ (Gpt Op Fuz Nav - Maré); 01 (um) 
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado do 15º Regimento de Cavalaria 
Mecanizado (Esqd C Mec / 15º RC Mec); 01 (uma) Força-Tarefa de 
Operações Especiais (FTOpEsp); 1ª Companhia de Engenharia de 
Combate Paraquedista (1ª Cia E Cmb Pqdt); a 20ª Companhia de 
Comunicações Paraquedista (20ª Cia Com Pqdt); 01 (um) Destacamento 
Logístico do 20º Batalhão Logístico Paraquedista (Dst Log/20º B Log Pqdt); 
Elementos (Elm) de Inteligência (Intlg), Comunicação Social (Com Soc), 
Guerra Eletrônica (GE), Aviação (Av) e Assessoria de Apoio para Assuntos 
Jurídicos (Ass Ap Jur)/CML; tropas da F Pac [Cia Cmdo Bda Inf Pqdt (+ 36º 
Pel PE Pqdt, 01 (um) Pel/1º BPE e 01 (um) Pel/1º BG)]; e o 1º Esqd Cav 
Pqdt e 01 (um) Pel Fuz Nav Mec (hipotecado) em reserva. Além disso, a F 
Pac recebeu 01 (uma) Cia da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
(PMERJ)  sob controle operacional (ESCOTO, 2015, p. 8 - 9). 
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FIGURA 9 - Organograma da Força de Pacificação – Maré. 
Fonte: BRASIL, 2014d. 

O Comando da F Pac deve agir rapidamente para providenciar as 
condições de segurança necessárias para a entrada dos serviços públicos 
e do terceiro setor. Isto porque a demora nas ações poderá criar 
oportunidades de recrutamento de traficantes e milicianos, até então 
presentes na área do Complexo (PEREIRA, 2016, p. 67). 

Em entrevista à Revista Doutrina Militar Terrestre, Escoto (2015, p. 9) detalha, 

para a Operação São Francisco, o Estado Final Desejado (EFD) que constituía 

algumas intenções como o apoio irrestrito e invariável da população local, a 

desarticulação e a fragmentação das facções criminosas mandantes na localidade. 

Dessa forma, em um ambiente de conjuntura estável, seria possível estabelecer 

condições para a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) pela 

Polícia. 

A localização das bases da Força Tarefa Paraquedista e particularmente do 

Destacamento Logístico, responsável pelo apoio logístico, teve que respeitar e se 

adaptar a complexidade da área. O terreno possuía uma ampla variedade de 

limitações como malha viária deficiente e irregular, além de vielas e ruas com 
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dimensões variáveis e capacidades diferentes. Eram também características   da 

Região, linhas de água (esgotos) que cortavam a comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 - Obstáculos fluviais no interior da Favela na Maré. 
Fonte: BRASIL (201ek). 
 

As operações foram caracterizadas pela instalação de pontos fortes, postos 

de bloqueio e controle de vias (PBCV) com a realização de revistas e ações de 

busca e apreensão. Além disso, foram realizados patrulhamentos diuturnos e 

noturnos, com diversos níveis de escalonamento de pessoal e por modais variados. 

Incursões a pé, por botes nas linhas fluviais, por motocicleta até o nível de viaturas 

mecanizadas. Foram depreendidas ações que buscassem, constantemente, a 

surpresa e o dinamismo; a aleatoriedade de itinerários, das ações táticas e horários 

de acontecimentos das incursões, substituições inopinadas são exemplos de rotinas 

empregadas na Maré (ESCOTO, 2015, p. 07).  

O Manual de Logística nas Operações (BRASIL, 2018) traz em seu conteúdo 

ensinamentos doutrinários correlatos com as peculiaridades da Op São Francisco. 

Tal Operação exigiu, dentro no contexto da logística, uma gama de missões e 

tarefas relacionadas à adaptabilidade, modularidade e rapidez. A doutrina em voga, 

relata a viabilidade e necessidade do emprego de recursos civis, abordando um 
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quesito explícito na Área Operacional, que é o uso da infraestrutura física oriunda do 

vetor civil. 

De acordo com o Manual Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2018) o 

planejamento logístico, integrado e sincronizado com o planejamento de emprego da 

F Ter, tem por objetivo manter a prontidão operativa e aumentar o poder de combate 

da força apoiada em todo o espaço da batalha. Dessa forma, verifica-se a 

necessidade da utilização de terceiros no suporte ao emprego militar em operações, 

visando desonerar as funções logísticas gerais. Tal fato corrobora para um melhor 

aproveitamento dos meios pela tropa na atividade principal, como ocorrido na Op 

São Francisco em que o Dst Pqdt pode oferecer mais conforto, rapidez à tropa 

apoiada, com a utilização de água envasada e lavanderias operadas por empresas 

civis. 

3. A LOGÍSTICA NA OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO 

 

De acordo com o manual Logística Militar nas Operações (Brasil, 2018), com 

o desencadeamento de Operações de grandes proporções, como a Op São 

Francisco, torna-se necessária a determinação das capacidades logísticas para a 

execução do apoio logístico na medida certa. Nesse contexto, deve-se conquistar 

especificidades que corroboram com uma logística a ser apta a apoiar, sem solução 

de continuidade, integrando e interagindo de forma sistémica com a logística 

nacional e, principalmente, prestando apoio logístico às outras forças, à população 

local e às agências governamentais e não governamentais.   

Segundo Alencar (2014) deve-se fazer um prévio levantamento dos recursos 

disponíveis para o suporte logístico adequado, independente da esfera de apoio, 

seja no nível nacional, estratégico e operacional, inclusive, englobando os meios 

civis contratáveis. Nesse contexto, foram estabelecidas na Operação São Francisco, 

bases para o suporte logístico integrado e Interoperativo. Podemos verificar na figura 

abaixo, a localização das bases logísticas distribuídas pela Área de operações. 
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FIGURA 11 - Posicionamento das bases distribuídas pelo Complexo da Maré. 
Fonte: BRASIL (2014g) 
 

O Ap Log na Op São Francisco foi dividido em 2 (dois) escalões, um 

avançado e um recuado. A forma de apoio prestado foi o apoio ao conjunto prestado 

cerradamente pelo Destacamento de Apoio Logístico do 20º Batalhão Logístico 

Paraquedista e sendo reponsabilidade deste as prioridades Log dentro da Op. 

Ap Log ao conjunto é aquele proporcionado por um elemento de apoio 
logístico em relação a todos ou aos vários elementos apoiados com os 
quais possui vinculação específica. Nessa situação, o Cmt Ap Log pode 
exercer efetivo controle sobre as ações logísticas e sobre os meios de 
apoio. As prioridades dos trabalhos e os limites do apoio logístico são 
estabelecidos pelo Cmt Ap Log. 
 

O escalão recuado, era composto pelas seguintes instalações logísticas: o 1º 

Depósito de  Suprimento (1º D Sup), Depósito Central de Munição (DCMun), 

Hospital Central do Exército (HCE), Hospital de Guarnição do Rio de Janeiro 

(HGuRJ), 20º B Log Pqdt e Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Log Ex) para 

assistir 5 (cinco) bases de operações constituídas pelo Comando da Força de 

Pacificação (Cmdo F Pac), a Força Tarefa Afonsos (FT AFONSOS), a Força Tarefa 

Velame (FT VELAME), e a Subunidade/Força Tarefa Santo Dumont. Vide figura 11. 
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Nr Ord LOCAL OM RESPONSÁVEL EFETIVO APOIADO 

01 CPOR Cmdo F Pac 790 

02 CTLA FT AFONSOS 430 

03 Antigo 24º BIB FT VELAME 300 

04 EDUOURO SU/ FT SANTOS DUMONT 150 

TOTAL 1750 

FIGURA 12- Efetivos a apoiar por base de Força Tarefa. 
 Fonte: BRASIL (2014i) 

 

OS meios logísticos desdobrados pelo Dst Log Pqdt foram um Posto de 

Distribuição Classe III (P Dstr Cl III) com grande suporte e distribuição de 

combustível e lubrificantes, 01 (um) Pelotão Leve de Manutenção com seus meios 

desdobrados para realização de manutenção das viaturas da operação, uma Seção 

de Evacuação e 01 (um) posto de saúde. Foi mobiliado, ainda, 01 (um) P Distr Cl V 

(munição), também mobiliou um P Dstr outras classes; em apoio a função logística 

recursos humanos,serviu uma lavanderia (BRASIL, 2014f). 

 

 

FIGURA 13 - Registros do processo de recebimento das empresas civis e 
estocagem de Classe I (água e gelo), descartáveis. 
Fonte: BRASIL (2014f) 
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3.1 A LOGÍSTICA NO INÍCIO DAS OPERAÇÕES  

 

O início das atividades foi caracterizado pelo suprimento da tropa com ração 

tipo R2-A, isso incluía a fase do cerco e investimento visando a manutenção do 

princípio de guerra da surpresa, inclusive, com a possível realização de um assalto 

aeroterrestre, porém não foi factível diante da complexidade do ambiente 

operacional. 

O CPOR/RJ e as antigas instalações do 24º BIB (em precárias condições) 

foram utilizadas como ponto forte das tropas, sendo uma base provisória para o 

estabelecimento dos meios de comando e controle, alojamentos, alimentação, 

saúde, estacionamento de viaturas e um ponto provisório de P Dstr Cl III. Parte da 

Vila Olímpica da Maré serviu como base de apoio permanente, além do Depósito 

Central da Aeronáutica que representou outra base de apoio para esta fase 

(BRASIL, 2014a).  

Conforme especificado na Ordem Preparatória da Maré (BRASIL, 2014g) 

durante o investimento e início da operação em si, o Dst Log/20º Batalhão Logístico 

Paraquedista teve sua área de trens desdobrada no interior do CPOR de maneira 

provisória e desenvolveu as seguintes funções logísticas: manutenção, saúde, 

transporte, evacuação, suprimento e recursos humanos. 

No que tange a função logística suprimento, o planejamento inicial para a 

realização do apoio logístico referente ao suprimento Classe I estabeleceu-se da 

seguinte forma: para os elementos do esforço principal e de apoio baseados em 

arredores do CPOR, a alimentação seria a cargo do 20º B Log Pqdt e cada Força 

Tarefa (FT) fora da região do CPOR/RJ, a alimentação seria produzida e distribuída 

em suas próprias áreas de trens, conforme especificado na figura 12. 

Nr 

Ord 

LOCAL OM EF 

ALIMENTADO 

01 CPOR  Cmdo F Pac, Cia C, Esqd C Mec, Esqd C Pqdt, Cia 

E Pqdt, FT Op Esp e apoios 

450 

02 CTLA FT AFONSOS 430 

03 1º D Sup FT SANTOS DUMONT 490 

04 Antigo 24º BIB FT VELAME 300 

05 1º D Sup Dst Log 80 

TOTAL 1750 

FIGURA 14 - Efetivos a apoiar por base de Força Tarefa referente a alimentação. 
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Fonte: BRASIL (2014i) 
Ainda, no contexto  da função logística Suprimento, a Seção de Suprimento 

Classe I do 20º Batalhão Logístico Paraquedista iniciou a Op com seu nível 

operativo contento cerca de 8000 (oito mil) Rações Operacionais - R2 e um 

montante de 1500 (mil e quinhentas) garrafas de água de 1,5L (PET) que ficaram 

sob a responsabilidade deste batalhão, tanto para as fases iniciais como no cerco, 

no investimento e para a substituição. Nesse interim, a contratação de empresas 

civis responsáveis para fornecimento de gelo, água e a prestação de atividades 

relacionadas a instalações sanitárias para apoio à tropa influenciou sobremaneira a 

Operação.  

 

 

FIGURA 15 - Desembarque Classe I (água) na Área de trens do Dst Log/20º 
Batalhão Logístico Paraquedista. 
Fonte: BRASIL (2014g). 

 

Cabe salientar que suprimento o Classe I, neste caso água e gelo, teve sua 

estimativa baseada, quantitativamente, em 02 (duas) garrafas PET por homem, por 

dia. Assim, após a confecção de um cálculo detalhado para um mês de atuação 

chegou-se ao valor de aproximadamente R$190.000,00 (cento e noventa mil reais) 
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de água. Para o cálculo do gelo estimou-se um peso de 800 g por homem por dia, 

gerando um total de 875 kg por dia (BRASIL, 2014g). 

 

 

FIGURA 16 - Quadro com descrição de custos estimados em meios contratados. 
Fonte: (BRASIL, 2014g) 

 
Com relação a função logística recursos humanos verificou-se uma acentuada 

atenção ao atendimento do bem-estar da tropa, proporcionando conforto e por 

consequência, uma maior duração no combate. Foi verificado que a zona de Op não 

possuía um número de instalações físicas necessárias para o acantonamento das 

tropas em operação, e a solução mais viável, nesse sentido, seria a terceirização de 

serviços e meios por empresas civis contratadas.  

Nesse diapasão, a logística aeroterrestre buscava realizar um apoio eficaz e 

confiável à ação tática e, simultaneamente, o incremento das condições de 

salubridade dos usuários. Dessa maneira, foi estabelecido por meio de estimativas, 

a necessidade de 1 (um) banheiro para cada 50 (cinquenta) militares, resultando em 

média 35 banheiros locados (inicialmente), computando assim um custo de R$ 

87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) em média para um mês de apoio 

(BRASIL, 2014b). 
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Para ratificar as assertivas expostas a cima, um exemplo de grande valor da 

necessidade de terceirização de meios foi a utilização das instalações da gráfica 

Ediouro para acantonar uma subunidade (SU) do 26º Batalhão de Infantaria 

Paraquedista. Uma instituição privada que apoiou o Exército Brasileiro cedendo suas 

instalações que serviram de base. Entretanto, elas não eram apropriadas para 

comportar o efetivo de uma SU e foram imprescindíveis a realização de obras para a 

melhoria nas instalações, conforme a figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA17 - Instalações sanitárias de uma das bases que estava acantonada. 
Fonte: BRASIL (2014j). 
 

Deve-se ressaltar que todas as tarefas terceirizadas, nessa fase, atendiam as 

prescrições de higiene, além de preservarem o militar das resultantes negativas 

advindas de meios sanitários insatisfatórios, como doenças transmitidas por animais 

sinantrópicos. 

Animais sinantrópicos: animais que habitam no entorno do homem, a 
despeito da vontade deste, e que podem transmitir doenças, causar 
acidentes e inutilizar alimentos. Diferem dos animais domésticos. São 
exemplos: roedores, insetos, pombos, morcegos e até mesmo cães e gatos 
errantes (BRASIL, 2015a, p. 19). 

Os meios civis e as diversas iniciativas de terceirização realizadas nessa fase 

da Op demostravam a preocupação da Força com função logística recursos 

humanos, visando o prolongamento das tropas no combate e principalmente a 

manutenção do moral da tropa. Devido ao grande efetivo empregado e pelo fato de 

estarem acantonadas, a proporcionalidade de uso das instalações físicas locais não 

eram suficientes e adequadas. A capacidade operativa emanada da terceirização foi 

Antes 
 

Depois 
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uma solução viável e obedecia a critérios como: modularidade e qualidade, 

resolvendo o óbice dentro da real necessidade de cada Força. 

  

3.2 A LOGÍSTICA NO DESENROLAR DAS OPERAÇÕES 

 

Após a conquista efetiva da comunidade pelas tropas paraquedistas e 

passadas as fases de investimento e ocupação, seguiu-se um período de relativa 

estabilidade e deram-se início aos melhoramentos e a adaptabilidade logística. Tais 

linhas de ação logísticas, antes tomadas na fase de planejamento pré-ocupação, 

foram revistas buscando a melhoria das condições dos militares e, 

consequentemente, o incremento da operacionalidade e poder de combate da tropa.  

A interoperabilidade com o vetor civil se fez presente durante o transcorrer de 

toda a Op, um exemplo significativo, nesta fase, foi a ocupação de espaços no Clube 

São Cristóvão, por uma subunidade da 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, 

onde cerca de 110 (cento e dez) militares estavam acantonados em uma base 

improvisada dentro da sua área de atuação. Assim sendo, esta linha de ação 

facilitou e dinamizou a operabilidade da tropa na condução dos trabalhos dentro do 

seu setor. 

Foram ainda utilizados, para acomodação da tropa, o CPOR/RJ e o Centro de 

Transporte e Logística da Aeronáutica (CTLA). Porém, em virtude da grande 

demanda de espaço, houve a necessidade de adotar-se algumas medidas para o 

melhoramento do conforto da tropa. Os alojamentos e instalações foram redivididos 

e a tropa utilizou barracas do tipo 10(dez) praças, que foram fornecidas pelas 

unidades orgânicas das respectivas tropas engajadas. Posteriormente, a Base de 

Apoio Logístico do Exército cedeu barracas repatriadas da missão no Haiti, com 

capacidade maior e melhores condições. 
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A Força Tarefa Velame desdobrou seus meios e sua base no 24º Batalhão de 

Infantaria Blindado (24º BIB) já desativado e que teve sua antiga área de 

aquartelamento recolocada em uso. O Dst Log/20º B Log Pqdt que inicialmente 

estava com seus meios desdobrados no interior do CPOR/RJ, estrategicamente, a 

partir de 19 de abril foi redirecionado para operar a partir do 1º D Sup/RJ (BRASIL, 

2014f). Desse modo, essa instalação logística pode fornecer um apoio eficaz, efetivo 

e oportuno, graças a estrutura proporcionada pelo 1º D Sup e ,principalmente, por 

sua localização estratégica, favorecendo o estabelecimento de uma Estrada 

Principal de Suprimento (EPS) adequando com a Op. 

FIGURA 18 - EPS para apoio as Forças-Tarefa a partir das instalações do 
1ºDepósito de Suprimento (2ª posição de apoio do Dst Log/20º B Log Pqdt). 
Fonte: BRASIL (2014a). 
 

Conforme apresentação exposta ao Comando da Força de Pacificação Maré 

acerca da temática logística na Operação São Francisco (BRASIL, 2014f), o 

transcurso das atividades operacionais, mais uma vez encontrou a solução de 

intervenientes logísticos por meio da terceirização de serviços, junto ao meio civil. 

Tal fato, se deu devido às precárias condições que se encontrava 24º BIB, por estar 

um longo período em desuso. Sendo assim, por mais que a tropa apenas estivesse 

acantonada, algumas melhorias se fizeram necessárias, para que a base fosse 

estruturada nessa posição.  

EPS para FT Velame 

EPS para FT 
Santos 
Dumont/Afons
os/Cmdo FPac 
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Foram contratadas empresas civis ligadas ao ramo da construção e 

engenharia que realizaram diversas mundanças estruturais na parte de alvenaria da 

base no 24º BIB, melhorando os antigos alojamentos, recuperando a parte hidráulica 

dos deteriorados banheiros da antiga unidade e adaptando, para receber uma 

cozinha de campanha, o deteriorado refeitório da unidade. Como mostra a figura 18, 

foram, ainda, contratados e instalados nas áreas de trens da Força – Tarefa Velame, 

cerca de 50 (cinquenta), banheiros químicos facilitando ainda mais a adaptação da 

tropa ao local de acantonamento. 

 

 
FIGURA 19 - Instalações sanitárias modulares contratada. 
Fonte: BRASIL (2014f) 
 

Conforme palestra ministrada ao Comando Logístico do Exército (COLOG) 

(BRASIL, 2014a), embora as instalações já tivessem infraestrutura mínima para 

comportar seus meios, outras adequações tiveram que ser realizadas. A agência de 

controle e fornecimento de energia elétrica foi solicitada pra instalação de uma 

subestação de energia elétrica próxima ao campo de futebol do CTLA (local de 

desdobramento de tropas) para dar suporte energético ao local, uma vez que a 

confecção dos alimentos passou a ser feita pelas bases das FT. 

No campo auxiliar do CTLA foram desdobradas diversas tropas aumentando de 

maneira significativa o efetivo nesse aquartelamento. Para amenizar os problemas 
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relativos a pouca quantidade de banheiros disponíveis, foram contratados 

contêineres sanitários, com adequação, inclusive, para o banho da tropa. Além de 

terceirização para a adequação hidro sanitária do local, a fim de que os meios 

advindos do segmento civil, pudessem ser utilizados. Para o posicionamento de 

cerca de 10 (dez) contêineres, foi necessário realizar a readequação da rede 

esgotos para a instalação dos mesmos (BRASIL, 2014f). 

 
FIGURA 20 - Registro fotográfico de funcionários civis realizando manutenção de 
instalações sanitárias no Complexo da Maré. 
 

A função logística recursos humanos se fez presente de maneira constante, 

pois foram necessárias diversas adequações e adaptações pelos gestores que 

coordenavam a parte financeira da Op. O rancho do CPOR/RJ absorveu os 

encargos de confeccionar Ração Quente (R1) para as tropas que se encontravam 

desdobradas em seu interior. Já a FT Afonsos desdobrou uma cozinha de 

campanha dentro de um quiosque no CTLA, a Força -Tarefa Santos Dumont teve a 

confecção do alimento sendo feita pelo 1º D Sup, e a Força-Tarefa Velame 

desdobrou uma cozinha no 24º BIB. As áreas de trens acantonadas e recebendo 

suportes logísticos civis e militares demandaram outras necessidades. Em virtude da 

locação de instalações sanitárias e mobilização de cozinhas de campanha, a 
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terceirização de serviços de readequação sanitários, desentupimentos e até 

dedetização da área visando a segurança da tropa (BRASIL, 2014c). 

Um fato interessante, visando a adequação das atividades relativas a função 

logística suprimento, foi a realocação da cozinha da FT Santos Dumont, isso devido 

aos riscos logísticos oriundos das condições insatisfatórias para a confecção, sendo 

necessário a contratação de serviços de dedetização e limpeza de fossa para a nova 

instalação, tal condição envidou uma sobrecarga maior, no aspecto continuidade do 

apoio para que as intercorrências não afetassem a tropa (BRASIL, 2014i). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 21 - Tropa sendo assistida nas instalações do CPOR. 
Fonte: BRASIL (2014f) 
 

No Relatório Logístico (BRASIL, 2014i) foi elucidado que as altas temperaturas 

exigiram medidas peculiares com intenso fornecimento de água, grande dotação de 

suprimento de gelo e o incremento do serviço de lavagem de roupas desenvolvido 

pelo P Lav/20º B Log Pqdt. Distribuía-se diariamente, cerca de 2000 (duas mil) 

garrafas de água, aproximadamente 1 (uma) tonelada de gelo que chegava do 

fornecedor em dias intercalados. O Dst Log contava, ainda, com uma Vtr frigorífico 

que operava de maneira estacionária e realizava a estocagem e distribuição de 

material descartável para suprir as áreas de trens (BRASIL,2014c).  
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FIGURA 22 - Registros do processo de recebimento das empresas civis e 
estocagem de Classe I (água e gelo). 
Fonte: BRASIL (2014f) 
 
3.2.1 OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO SÃO 

FRANCISCO 
 

A preocupação com a população local, durante o transcorrer de toda a 

missão, foi um ponto importante de todo o planejamento. Durante a Operação São 

Francisco, houve a atuação de outros órgãos públicos, bem como de organizações 

não-governamentais que desenvolviam seus trabalhos de forma transversal à ação 

militar. Compunham, também, elementos do Poder Judiciário, da Secretaria de 

Estado da Casa Civil, além de um total de 42 (quarenta e dois) líderes e 

interessados diretos que possuíam algum tipo de vinculação com a comunidade.  

No planejamento da Operação (BRASIL, 2014h) a intenção do Comandante da 

Brigada de Infantaria Paraquedista era explorar ao máximo a inteligência, as 

operações especiais, as operações de informação; a ofensiva, a surpresa e a 

massa; estabelecer pontos fortes; realizar operações de saturação de patrulhamento 

a pé, motorizado e mecanizado; vasculhamento; busca e apreensão; e conquistar o 

apoio da população da área - centro de gravidade da operação - num esforço 

integrado, coordenado e sincronizado de operações interagências. 

Nesse interim, a esfera logística que prestava o suporte à tropa torna-se um 

elemento preponderante. Para apoiar o trabalho de agentes civis, militares e 
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policiais, além de outros elementos vinculados aos OSOP foi fundamental que o 

houvesse um apoio logístico eficiente e coeso, o que se tornou crucial para que as 

operações que se desenvolviam. A manutenção da logística esteve o tempo todo a 

favor da ação tática da Brigada Paraquedista, como afirma o General Escoto (2015), 

cuja a intenção direta era suprimir ou reduzir a liberdade de ação das facções que 

estabeleciam território naquela localidade propondo um ambiente de segurança e 

estabilidade para os moradores da região. 

 

 
FIGURA 23 - Entidades envolvidas diretamente na Operação São Francisco. 
Fonte: Pereira, 2016, p 76. 

 

3.2.2 OPORTUNIDADES DE MELHORIA NA TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA  

 

A terceirização de alguns meios logísticos na Operação São Francisco foi 

preponderante para o conforto da tropa (ESCOTO, 2015). Entretanto, a dificuldade 

de acesso à comunidade pelas características infraestruturais e urbanas da região 

eram elementos dificultadores para circulação da tropa e dos meios, uma vez que as 

bases das FT estavam distribuídas pelo Complexo da Maré. Tal condição facilitava 

as ações de sabotagem e de guerrilha contra a tropa, e também, para todos aqueles 

que trabalhavam em favor dela.  

Inúmeras foram as denúncias advindas do canal de comunicação “Disque 

Pacificação” de atos cometidos por criminosos ou por elementos cooptados pelo 

crime organizado. Eles eram direcionados a agir de forma a aterrorizar a população 

de diversas formas, chegando a provocar tumultos em regiões com grande 
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concentração de moradores para promulgar ações de forma irregular. No transcorrer 

do mês de abril de 2014, a Seção de Assuntos Civis da Operação após demandar 

uma quantidade de denúncias grande (ver Gráfico 24), constatou uma queda 

substancial na prevalência de atos violentos, resultado da colaboração da população 

local. Entretanto, as facções alteraram a postura passiva, passando a agir de forma 

ofensiva, conferindo diversos ataques a tropa.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24 - Denúncias realizadas ao Disque Pacificação. 
Fonte: PEREIRA (2016, p. 83). 
 

A exposição de elementos civis trabalhando dentro da zona de ação, ou 

mesmo de funcionários das agências reguladoras do município, incluindo, também, 

elementos de ONGs da Maré, eram pontos sensíveis que a tropa continha, uma vez 

que atentados contra tais pessoas, seriam conduzidos pela mídia de forma 

corresponsável às FA, contribuindo negativamente com a imagem da Operação São 

Francisco e, consequentemente, com a imagem do Exército Brasileiro, Marinha do 

Brasil e outros elementos de segurança participantes. 

No contexto referente a oportunidade de melhoria, pode-se relatar que, em 

virtude da terceirização de serviços e o tipo de Op, os suprimentos recebidos eram 

entregues diretamente ao Destacamento Logístico. Tal fato influenciou diretamente 

na qualidade do produto recebido, principalmente os perecíveis, devido a redução do 

tempo de entrega, visto que não existia instalações como elo na cadeia de 

suprimento. Dessa forma, essa interação do vetor civil e militar, logisticamente, exige 
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do receptor uma criticidade técnica, de maneira a desempenhar sua função de 

maneira satisfatória. 

Aceitabilidade: grau de aceitação de um produto favoravelmente recebido 
por determinado individuo ou população, em termos de propriedades 
sensoriais. 
Amostra indicativa: á a amostra composta por um número de unidades 
amostrais inferior ao estabelecido em plano amostral constante na 
legislação específica. 
Amostra representativa: é a amostra constituída por um determinado 
número de unidades amostrais, estabelecido de acordo com o plano de 
amostragem. 
Embalagem: é o recipiente, o pacote ou a embalagem destinada a garantir a 
conservação e facilitar o transporte e manuseio dos alimentos. 
Embalagem primária: embalagem que está em contato direto com o 
alimento. 
Embalagem secundária: embalagem destinada a conter uma ou um 
conjunto de embalagens primárias (BRASIL, 2017, p. 6). 
 
 

O Relatório (BRASIL, 2014i) menciona, ao término da Operação, alguns 

aspectos que são de suma importância e que sugerem algumas oportunidades de 

melhorias. Nesse contexto, ressaltasse a linha ação logística de terceirizar os 

serviços sanitários, com a locação de banheiros químicos, contêineres sanitários e 

de lavanderia. Além disso, verificou-se a utilização, acertada, de meios civis 

especializados para melhor preparar e adequar a infraestrutura hidrossanitária da 

dispersão de esgoto melhorando a higidez da tropa fator, mantenedor da moral 

elevada dos militares. Destaca-se, ainda, as reformas contratadas e realizadas para 

melhorias nas instalações da Gráfica Ediouro e do 24º BIB. Tais ações conferiram à 

tropa um maior nível de conforto. Como oportunidade de melhoria, inclusive, para os 

contingentes seguintes, dever-se-ia ampliar as terceirizações e dirigi-las, no sentido 

de proporcionar mais conforto à tropa empregada, climatizando-se as barracas 

alojamento, incremento a segurança das bases das SU, com a melhoria dos 

sistemas de proteção e fortificação das posições. 

O Brigada Paraquedista, durante essa Op enfrentou temperaturas elevadas, 

características inerentes ao ambiente operacional em que o Rio de Janeiro está 

enquadrado. Tal fato foi um fator determinante para que os gestores da missão 

realizassem a aquisição de gelo e água envazada em grandes quantidades. Por ser 

um elemento de características singulares, devido ao estado físico de recebimento e 

processamento, existem algumas normas que norteiam sua qualidade. Uma 

determinação da ANVISA (2004, p. 8) prediz que “o gelo para utilização em 
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alimentos deve ser fabricado a partir de água potável, mantido em condição 

higiênico-sanitária que evite sua contaminação”. 

A modalidade de fornecimento de água para a operação foi em garrafas PET 

e o gelo era distribuído em embalagens primárias apenas, tornando-se um ponto de 

vulnerabilidade para a tropa. Podendo causar danos eloquentes ao elemento 

apoiado que utiliza, por exemplo, o gelo para confecção de suco a ser servido em 

um almoço. Inclusive os veículos que o fornecedor realiza o transporte devem ter 

certificação laboratorial (BRASIL, 2015a, p.53).  

Os fornecedores, atendendo a demanda apresentada pelo Exército, 

entregavam um produto, que apesar das indicações apresentadas na embalagem, 

como data de validade e componentes químicos do conteúdo por vezes era 

duvidoso quanto a qualidade, principalmente no que tange a sua coloração. Nesse 

interim, visando os melhores padrões de controle e qualidade para tropa, no ano de 

2018 a Diretoria de Abastecimento do Exército Brasileiro estabeleceu o Boletim 

Técnico Nr 06, com os Requisitos Técnicos para Execução do Controle de 

Qualidade da Água para Consumo Humano. Tal documento norteia e direciona as 

condutas com o Classe I (água); embora os meios de apoio a tropa estejam em 

estruturas temporárias, pois o ambiente é de operações, o documento possui tópicos 

que um veterinário destacado em apoio pode agir concernente aos ditames 

estabelecidos. 

Assim sendo, como forma oportunidade de melhoria, seria de suma 

importância a presença de um veterinário no Destacamento Logístico realizando 

uma análise bacteriológica para constatação, ou não, de coliformes totais de 

Suprimentos como gelo e água. Tais medidas de controle, podem incrementar os 

níveis de segurança dos militares, evitando ações como de sabotagem, até mesmo 

por Agentes Perturbadores de Ordem Pública (APOP) que utilizando de técnicas de 

guerrilha, poderiam valer-se do cooptação de um fornecedor em detrimento do 

prejuízo das Forças Federais empregadas. 

A colocação feita no Relatório Final da operação sob o aspecto de 

alimentação intermediária, pode ser uma informação tratada pelo Manual de 

Alimentação das Forças Armadas (BRASIL, 2010, p. 14) que discorre sobre a 



52 
 

influência das necessidades calóricas do indivíduo sendo influenciável por questões 

como: nível de atividade física e a condição emocional, resultando em aumento do 

stress, ambos corroboram para o aumento do gasto energético do militar em 

operações continuadas.  

Nesse diapasão, mais um aspecto relativo às Operações, no que tange ao 

Suprimento classe I, foi a ração quente distribuída após a estabilização das 

Operações. A mesma não era suficiente para suprir as necessidades energéticas 

dos militares que se encontravam em intensas atividades. Como uma oportunidade 

de melhoria, poderia ter sido distribuída uma ração intermediária, direcionada a 

situações continuadas, visando o rápido consumo e com boas fontes energéticas, 

como barra de cereal, doces de baixo índice glicêmico, sais minerais e bebidas 

isotônicas 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Vivemos em um mundo, volátil, incerto, ambíguo e complexo, em constante 

mudanças, que de maneira direta e indireta, tem afetado as relações entre civis e 

militares, no que tange, principalmente ao apoio logístico, durante as Operações de 

Guerra e Não-Guerra. O Exército Brasileiro buscou enquadrar-se neste contexto, 

realizando alterações e atualizações doutrinárias no sentido de melhor apoiar a força 

e consolidar ainda mais a confiança da população. 

Diante do acentuado emprego do Exército Brasileiro em atribuições 

subsidiárias e de destinação constitucional, tanto em território nacional quanto 

internacional, este trabalho buscou analisar o usufruto de recursos civis 

terceirizados, adjudicados à logística militar, baseando-se em informações advindas 

da interoperabilidade, Operações de Cooperação e Coordenação com Agências em 

ambiente assimétrico. 

As atividades da Força de Pacificação Militar no Complexo da Maré iniciaram-

se no dia 5 de abril de 2014 em função do reconhecimento, por parte do Estado do 

Rio de Janeiro, do esgotamento dos instrumentos para a manutenção da segurança 

pública na região. Tal fato, ocorreu devido à quantidade insuficiente de policiais 

militares, naquele momento, necessários para o processo de pacificação das 

favelas. Sendo assim, a atuação dos militares do Exército foi fundamental para 
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combater a violência desse local estratégico, por meio das Operações de 

Pacificação e pela integração dos serviços prestados por civis sob a segurança 

militar, visando à garantia e o desenvolvimento de ações sociais naquela região 

(PEREIRA, 2016, p. 92). 

Nesse contexto, as ações realizadas pela Força de Pacificação no Complexo 

da Maré, a partir de sua ocupação por tropas federais, representaram uma espécie 

de resposta política momentânea do governo do Estado do Rio de Janeiro à 

sociedade brasileira como um todo. Buscou-se encontrar uma solução rápida e 

eficaz para acabar com caos que se instalara nessa região. Para isso, foi 

empregada a Brigada de Infantaria Paraquedista, uma força de ação rápida com um 

elevado poder de combate e adestramento.  

O emprego da Força Terrestre vem acontecendo dentro de um cenário cada 

vez mais vocacionado às operações em uma ambiente conjunto e interagências. Tal 

fato, fomentou a ideia da interoperabilidade em que a coordenação e o controle das 

atividades logísticas permitiram a adequação e utilização da contratação de civis 

para otimizar as ações no campo operacional. Dessa forma, instituições capacitadas 

e vocacionadas para prestação de um serviço podem formar uma base de suporte e 

apoio logístico conjunto, desonerando o Exército de alguns setores e funções 

específicas. 

No contexto das Op de Garantia da Lei e da Ordem as Forças Armadas e 

particularmente a Bda de Inf Pqdt, demonstraram um protagonismo relevante no 

cenário nacional. O planejamento de suas atividades tem como base a excelência 

no gerenciamento logístico de meios para assistir à tropa, que engloba a utilização 

de meios privados como uma solução adequada à economia de gastos e 

desengajamento do sistema militar, potencializando-se a operacionalidade das 

Forças Armadas  

Nesse ínterim, buscou-se integrar os serviços prestados por empresas e seus 

respectivos meios à segurança militar proporcionada pela Força Pacificação, 

visando à garantia e o desenvolvimento de ações sociais naquela região. Esse 

processo se deu de modo a adequar os ensinamentos da doutrina das operações 

militares de pacificação às condições do ambiente situacional vigente. 

A terceirização e o emprego de meios civis contratados proporcionaram uma 

série de vantagens com relação ao apoio logístico às Op Militares. Uma delas é a 

liberação de fontes internas, para outras finalidades, isto é, a utilização de meios 
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físicos e materiais para a realização da atividade fim, que seria o combate 

propriamente dito. Outra vantagem seria aumentar o foco da força em missões 

específicas de caráter operacional, em detrimento as atividades de cunho 

administrativo, que demandam tempo e desgaste excessivo da tropa empregada. O 

gerenciamento e o controle de atividades complexas e específicas, por outros 

órgãos ou empresas, como a confecção, a distribuição, a utilização de lavandeiras 

para apoiar as tropas durante as operações desoneram e aumentam a capacidade 

operativa da Força, que se volta para atividade que é vocaciona, o combate. 

Outro aspecto positivo relativo à Operação no Complexo da Maré foi a 

utilização do suprimento CI I água. O acondicionamento desse suprimento em 

garrafas PET de 1,5 litros, proporcionou um maior controle sanitário, limpeza e a 

qualidade da água, somadas a mobilidade e rapidez na distribuição desse produto à 

tropa. Além disso, a água envasada proporciona uma maior facilidade para a 

estocagem, armazenamento e controle nas áreas restritas do destacamento 

logístico. 

Além disso, as operações na favela da Maré tiveram como palco um 

Ambiente Operacional de temperaturas elevadas, característica inerente ao clima do 

Rio de Janeiro. Desse modo, a aquisição de suprimento Cl I água em grande 

quantidade, sob a forma de gelo, foi muito importante para a assegurar a qualidade 

das refeições dos militares envolvidos em operações exaustivas, além de manter o 

moral da tropa continuamente elevado. 

Nesse diapasão, deve-se ressaltar a necessidade de refeições que 

complementassem as etapas diárias dos militares empregados durante as 

Operações. Isso se deve às atividades intensas exercidas pelos combatentes o que 

elevou o nível de necessidades energéticas e com uma oportunidade de melhoria, 

poderia ter sido distribuída uma ração intermediária, direcionada a situações 

continuadas, visando o rápido consumo e com boas fontes energéticas, como barras 

de cereais, doces de baixo índice glicêmico, sais minerais e bebidas isotônicas. 

Deve-se ressaltar que o apoio logístico às Op Militares, no que tange à 

terceirização e o emprego de meios civis contratados, também apresentam 

desvantagens significativas. Uma delas se deve à complexidade dos materiais 

empregados em diversas operações, que muitas vezes obrigam as Forças atuantes 

a buscarem, em empresas terceirizadas e meios civis contratados o apoio para a 

manutenção de materiais específicos. Desse modo, esse fato ainda é agravado 
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tendo em vista às organizações logísticas empregadas não deterem, por completo, a 

tecnologia necessária à realização da manutenção de equipamentos particularmente 

as revisões mais específicas e complexas. 

Outra desvantagem segundo CASTRO (2003) a grande diversidade de firmas 

locais e a lacuna de oportunidade de lucro e projeção de empresas civis facilitaram o 

acesso militar a essas empresas. Entretanto, o sistema de contratos enfrentou 

alguns óbices, pela dificuldade de adaptação dos contratos aos termos e objetivos 

militares. Além disso, algumas firmas tinham dificuldades em honrar prazos e 

compromissos firmados que provocaram atrasos na entrega de cargas dificultando o 

apoio a coordenação e o controle do fluxo logístico para a tropa apoiada. 

Ao longo deste trabalho percebemos a importância da utilização de meios 

civis e as diversas iniciativas de terceirização dos recursos logísticos durante a Op 

São Francisco. Podemos destacar uma série de aspectos como a ação logística de 

terceirizar os serviços sanitários, com locação de banheiros químicos devido a falta 

de instalações apropriadas para os militares. Outra iniciativa, foi o estabelecimento 

de uma infraestrutura hidrossanitária para dispersão do esgoto na região da Gráfica 

Ediouro onde se desdobrara as subunidades do 26º Batalhão de Infantaria 

Paraquedista. Essas melhorias nas instalações, conferiram à tropa um maior nível 

de conforto, demonstrando a acentuada preocupação da Força com a função 

logística Recursos Humanos, visando durar na ação, e principalmente a manutenção 

do moral da tropa. 

Em síntese, a contratação de empresas civis para apoiar diretamente a 

Brigada de Infantaria Paraquedista na Operação São Francisco, contribuiu de 

maneira significativa para aumentar o poder de combate das tropas empregadas. 

Nesse contexto, o suporte logístico à Operação São Francisco teve a intenção de 

incrementar novas atuações em Operações no Amplo Espectro, com 

desdobramentos de base em áreas urbanas e humanizadas levando à tona a 

necessidade de mudanças e aperfeiçoamentos dentro da nossa doutrina, visando 

adaptar-se ao novo cenário e ambiente situacional vigente, em que está imersa as 

atuais Operações do Exército Brasileiro.  

Por fim, podemos concluir que a contratação de empresas civis, para realizar 

o apoio diretamente às tropas as quais estavam sendo utilizadas em primeiro 

escalão, contribuiu de maneira significativa, para o apoio logístico realizado pelas 

organizações militares como a Base de Apoio Logístico do Exército, 20º B Log Pqdt 
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e o 1º D Sup,  tendo em vista que o processo de distribuição foi mais eficaz, os 

serviços prestados pelas empresas foram mais rápidos e efetivos permitido a tropa 

voltar-se para sua atividade fim, o combate. 
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