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RESUMO 

 

 

 

Este estudo tem por objetivo apresentar as capacitações operacionais específicas 
de uma tropa de qualquer natureza em Operações de Cooperação e Coordenação 
com a Defesa Civil, nas ações de resposta imediata às inundações. Com o propósito 
de realizar, com efetividade, as ações de apoio às vítimas, na fase da resposta 
imediata às inundações, é precípuo identificar quais são as capacidades da tropa a 
serem aprimoradas ou vocacionadas, de modo que a Força Terrestre adquirira a 
condição de prontidão operativa adequada para o seu emprego emergencial em 
missões decorrentes das inundações bruscas. De forma a ampliar os conhecimentos 
sobre o tema, foram realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas exploratórias. 
Em seguida, via procedimento de pesquisa técnico ex-post facto, foram 
selecionados três episódios de inundações de grande destaque nacional, mediante o 
princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser assinalado 
representativo de muitos outros. A partir de então, a fim de coletar os dados 
necessários para análise das variáveis em estudo, foram realizados coleta 
documental, questionário, entrevista, observação direta e o grupo focal. Diante dos 
achados, foi possível identificar noções sobre o arcabouço jurídico em ações 
subsidiárias; sugerir uma estruturação organizacional das frações; inferir sobre a 
necessidade de complementação da instrução militar específica; descrever diretrizes 
sobre o quadro de dotação de material; apontar as principais missões realizadas 
pela tropa; analisar as ações de coordenação com a Defesa Civil; concluir sobre o 
emprego de tropas de diversas naturezas; e analisar a eficiência e a efetividade das 
frações, nas ações emergenciais, em apoio às vítimas das inundações. Ademais, 
foram ressaltadas as melhores práticas da doutrina de países com comprovada 
credibilidade em operações humanitárias. Então, foi possível concluir sobre o 
impacto da atual capacitação operacional específica sobre o desempenho da tropa 
em ações de resposta imediata às inundações. Por fim, foi constatado que o ganho 
de efetividade no apoio à população está intrinsicamente ligado ao investimento da 
capacitação dos recursos humanos e no emprego judicioso dos efetivos e dos 
materiais de dotação. Como produto final, foi elaborada uma proposta de Caderno 
de Instrução destinada à implementação do suporte teórico nacional, de modo a 
auxiliar na preparação completa dos efetivos, com vistas às Operações de Apoio à 
Defesa Civil, em inundações. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Exército. Capacitação. Inundações. Defesa Civil. 
Coordenação. Ajuda Humanitária.  
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RESUMEN 

 

 

 

Este estúdio tiene como objetivo presentar las capacidades operativas específicas 
de una tropa de cualquier naturaleza en Operación de Cooperación y Coordinación 
con la Defensa Civil, en las acciones de respuesta inmediata a las inundaciones. 
Para llevar a cabo acciones de apoyo a las víctimas, en la fase de respuesta 
inmediata a las inundaciones, es esencial identificar qué capacidades de la tropa se 
deben mejorar o apuntar, a fin de que la Fuerza Terrestre haya adquirido la 
condición de preparación operativa adecuada para el empleo de emergencia en las 
misiones resultante de inundaciones repentinas. Con el fin de ampliar el 
conocimiento sobre el tema, se llevaron a cabo investigaciones bibliográficas 
exploratórias y entrevistas. Luego, a través de un procedimiento de investigación 
técnica ex-post facto, se seleccionaron tres episodios de inundación de gran 
prominencia nacional, basados en el principio de que el estúdio de un caso en 
profundidad puede ser marcado como representante de muchos otros. A partir de 
entonces, con el fin de recopilar los datos necesarios para el análisis de las variables 
en estudio, se realizó la recopilación documental, el cuestionario, la entrevista, la 
observación directa y el grupo focal. En vista de los hallazgos, fue posible identificar 
nociones sobre el marco legal en las acciones subsidiarias; sugerir una estructura 
organizativa de las fracciones; inferir sobre la necesidad de complementar la 
instrucción militar específica; describir pautas sobre el marco de dotación de 
material; señalar las principales misiones llevadas a cabo por las tropas; analizar 
acciones de coordinación con la Defensa Civil; concluir sobre el uso de tropas de 
diferentes naturalezas; y analizar la eficiencia y efectividad de las fracciones, en 
acciones de emergencia; en apoyo de las víctimas de las inundaciones. Además, se 
destacaron las mejores prácticas de la doctrina de países con credibilidad 
comprobada en operaciones humanitarias. Entonces, fue posible concluir sobre el 
impacto de la capacitación operativa específica actual en el desempeño de las 
tropas en acciones de respuesta inmediata a las inundaciones. Finalmente, se 
descubrió que la ganancia en efectividad en el apoyo a la población está 
intrínsecamente vinculada a la inversión en la capacitación de recursos humanos y 
el empleo juicioso de personal y materiales de dotación. Como producto final, se 
preparó una propuesta para un Libro de Instrucciones para la implementación del 
apoyo teórico nacional, con el fin de ayudar en la preparación completa del personal, 
con miras a Operaciones de Apoyo de Defensa Civil, en inundaciones. 
 
 
 
PALABRAS-CLAVE: Ejército. Entrenamiento Inundaciones Defensa Civil. 
Coordinación Ayuda humanitaria. 
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PP Programa-Padrão 

QCP Quadro de Cargos Previstos 

QDM Quadro de Dotação de Material 

QDMP Quadro de Dotação de Material Previsto 

S-3 Oficiais de Operações 

SCmt Subcomandante 

SCO Sistema de Comando em Operações 

Seç Cmdo Seção de Comando 

SIMEB Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro 

SINPDEC Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

SU Subunidade 

SU ADEC Subunidade de Apoio à Defesa Civil 

SU C Ap Subunidade de Comando e Apoio 

Tat Tático 

U Unidade 

UME Unidade Militar de Emergências 

UMRE Unidades Militares de Resposta a Emergência 

Vtr 5 Ton Viatura 5 toneladas 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas duas décadas, cerca de 90% dos desastres naturais no mundo 

têm origem em eventos relacionados ao clima. Dentre os diferentes tipos de 

desastres naturais, os desastres hidrológicos (inundações, deslizamentos de terra e 

ação das ondas) são os mais expressivos, totalizando, aproximadamente, 43% dos 

casos. Tais números fazem com que estas calamidades fiquem projetadas na 

terceira posição quando escalonadas sob a perspectiva de quantidade de danos 

gerados, perdendo somente para os desastres meteorológicos (altas temperaturas e 

tempestades) e geológicos (terremotos, movimentos de massa e atividade 

vulcânica) (UCL, 2013; UCL, 2016). 

Dentre os desastres hidrológicos citados, as inundações representam a maior 

parcela de ocorrência. Na América do Sul, uma média anual de 2,2 milhões de 

pessoas foram afetadas pelas inundações entre os anos de 2005 e 2014, número 

este quatro vezes maior aos alcançados na última década, configurando-se como 

um perigo latente (UCL, 2016).  

Corroborando os números expostos acima, desde 2005, a frequência de 

desastres naturais cíclicos tem se tornado patente na realidade brasileira. O país 

tem apresentado uma média de 5 inundações severas ao ano, sendo o seu auge o 

ano de 2014, ao se destacar no cenário mundial por ter ocupado o 10º lugar da lista 

dos países que mais sofreram consequências com os desastres naturais (UCL, 

2015; UCL, 2017). 

Nesse contexto, devido à grande demanda apresentada fruto dos desastres 

naturais de grandes proporções, vários países no mundo foram levados a ampliarem 

o conceito de segurança e de defesa do território e da população. Além da Defesa 

Externa, o novo pensamento passou a incluir outros ramos relacionados com a 

defesa nacional, como os da defesa civil, da segurança pública e das políticas 

econômica, de saúde, educacional e ambiental dos Estados (BOENO, 2018). 

Consequentemente, os órgãos estatais responsáveis por proverem tais 

garantias de defesa tornaram-se insuficientes. Em atenção às limitações dos órgãos 

legalmente competentes em garantir por si só a segurança frente aos danos 

causados pelos desastres naturais, verificou-se a necessidade de incorporação de 

outras instituições em apoio às suas respostas imediatas. Em tal caso, resultou na 

introdução do vetor militar nas providências imediatas aos desastres ocorridos na 
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dimensão da Segurança Ambiental, configurando um contexto interagências de 

ações de respostas. Mediante unidade de esforços colaborativos das instituições 

militares com agências civis, estas ações em conjunto abrangem as respostas do 

Estado aos desastres naturais e ambientais e às mudanças climáticas (BRASIL, 

2013b). 

Ajustando-se ao cenário vivenciado, o Brasil agregou novas dimensões da 

segurança às atribuições constitucionais das Forças Armadas. Passou-se, então, a 

incluir em suas missões institucionais não só ações ligadas diretamente à 

Segurança e à Defesa, como as de Defesa da Pátria, de Garantia dos Poderes 

Constitucionais e de Garantia da Lei e da Ordem, mas também à de Segurança 

Ambiental relacionada às atribuições subsidiárias, de apoio à Defesa Civil (DEC) e 

de Ajuda Humanitária (BRASIL; 2012b, BRASIL, 2013b). 

Com vistas à adequabilidade da Força Terrestre (F Ter) aos novos desafios 

que se apresentam no ambiente operacional contemporâneo, o Exército Brasileiro 

(EB) tem passado pelo Processo de Transformação, buscando capacitar suas tropas 

para seu cumprimento (BRASIL, 2019d). Nesse ínterim, a Doutrina Militar Terrestre 

(DMT), como um dos principais vetores desse Processo, baseia-se na incorporação 

de novos fundamentos, conceitos e concepções doutrinárias, permitindo, assim, a 

efetividade da introdução de novas competências e capacidades prioritárias 

indispensáveis para o emprego da F Ter em Operações Interagências fruto de 

inundações (BRASIL, 2013b). 

Em que se pese a relevância e a atualidade da participação do EB em 

Operações de Apoio à Defesa Civil (OADEC) fruto de desastres naturais, poucas 

são as publicações que abordam sobre o emprego da tropa nas ações emergenciais 

subsequentes às inundações.  

Pautado nessa premissa, cresce de importância o estudo aprofundado das 

características e possibilidades de atuação da tropa nas ações em resposta às 

inundações, de modo a capacitar efetivos, alcançar resultados eficazes e permitir o 

cumprimento da missão, dentro da realidade exigida nas Operações de Cooperação 

e Coordenação com a Defesa Civil (OCCDEC). Dessa forma, a presente pesquisa 

busca apresentar contribuições para a capacitação operacional específica visando o 

emprego de uma Organização Militar (OM) nas ações da fase de resposta imediata 

às inundações em território nacional (BRASIL, 2019d). 
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1.1 PROBLEMA 

 

Ao pesquisar o que de mais recente tem sido produzido sobre a participação 

do vetor militar nas OCCDEC, verificou-se que são escassas as publicações que 

tratam sobre o emprego operacional específico das tropas do EB situadas em áreas 

de risco com foco nos primeiros dias após uma inundação de grandes proporções. 

Nesse sentido, também são poucos os estudos sobre o planejamento e o efetivo 

emprego da F Ter na missão de socorrer vítimas de catástrofes naturais, o que 

dificulta o processo de planejamento e condução de tropas no seu emprego nas 

ações imediatas às inundações.  

É possível abordar a teoria existente sobre o tema em questão e os 

antecedentes do problema da seguinte maneira: 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

De acordo com levantamentos realizados em mais de duas décadas de 

pesquisas (1991-2012), as inundações, representadas pelas enchentes e 

enxurradas, são o desastre natural mais comum no território nacional, pois ocorrem 

em todas as macrorregiões do país. Em relação à distribuição espacial, os maiores 

números das ocorrências de inundações foram registrados nas macrorregiões Sul e 

Sudeste, sendo Santa Catarina o estado mais afetado com cerca de 50% de todos 

os casos no país (BRASIL, 2014d; UFSC, 2013). 

Na última década, o emprego da F Ter em cooperação com a DEC no apoio 

às vítimas de inundações é uma constante em vários casos nos quais a DEC 

manifesta que as consequências do desastre natural excedem a capacidade de 

atuação do vetor civil isolado.  

Diante disso, algumas publicações e estudos foram realizados sobre as 

Operações Interagências sob coordenação da DEC. Ainda assim, os referenciais 

teóricos já publicados não apresentam propostas de atualização do preparo 

específico da tropa em áreas de alto risco de inundações, bem como são poucos os 

estudos realizados sobre o planejamento e a execução das ações da F Ter no nível 

tático, esfera em que se enquadram as OM de valor Subunidade (SU) e Unidade (U) 

no emprego em ações subsequentes às inundações. Pouca ênfase é dada a 

pesquisas dessa natureza, já que, para a F Ter, estas atividades são consideradas 
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ações subsidiárias, refletem a excepcionalidade da missão legal da F Ter e isentam 

o EB da coordenação total da operação propriamente dita em tempo de paz. 

Em consonância ao exposto, a literatura nacional aborda o assunto de 

maneira conceitual, com grande abrangência nos níveis Estratégico e Operacional. 

Cabe ressaltar que, apesar da abordagem específica, a questão é exposta de forma 

superficial, não provendo o detalhamento necessário no nível tático, imprescindível 

para os Comandantes (Cmt) em todos os níveis e Estados-Maiores (EM) de OM com 

sede em áreas de risco de média e grande intensidade de inundações.     

As publicações doutrinárias nacionais mais recentes, fruto do Processo de 

Transformação do Exército, apresentam conceitos próprios do ambiente operacional 

contemporâneo, bem como as principais implicações para o emprego da F Ter no 

ambiente interagências. Tais convicções enfatizam, dentre outros aspectos, a 

integração e a complementaridade com agências, exigindo a atualização do assunto. 

Nesse sentido, tal requisito de emprego requer adaptação e influi na capacitação 

prevista, ao longo do ano de instrução, dos efetivos em todos os níveis uma OM, 

visando operar em ações subsidiárias em apoio à DEC (BRASIL, 2019d). 

Divergindo do enfoque nacional, a literatura estrangeira examinada expõe um 

elevado grau de detalhamento em relação às fases de preparo, planejamento e 

emprego de tropas em operações de coordenação e cooperação com o vetor civil. 

Primeiramente, o assunto é abordado de forma geral, abrangente e integrado. 

Contextualiza-se o emprego coordenado dos vetores civil e militar com a realidade 

atual, possibilitando o fácil entendimento do assunto e a compreensão mútua das 

possibilidades de cada vetor. Em sequência, as ações referentes às respostas 

imediatas a desastres naturais são descritas de forma detalhada nos pequenos 

escalões, abordando o planejamento do EM, listas de procedimentos e a 

qualificação da tropa. De modo a manter a integração dos vetores envolvidos, 

países com expertise no assunto mantêm, em tempos de normalidade, organizações 

interagências permanentes com foco na prevenção e mitigação de desastres 

naturais (BRASIL, 2018e; EUA, 2010). 

Diante dos achados na literatura sobre o tema, algumas questões parecem 

problemáticas: como aferir se “os produtos doutrinários vigentes são suficientes para 

balizar a instrução militar das OM situadas em áreas de risco de inundações a fim de 

atuar em missões em Operações Interagências fruto de uma inundação?”; “os Cmt 

em todos os níveis de uma OM estão suficientemente capacitados a realizarem a 
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qualificação, a capacitação e o aperfeiçoamento da tropa visando as operações 

mediadas subsequentes a uma inundação de grande proporção?”; como estipular se 

“os meios existentes nas OM são suficientes para equipar a tropa com fim de realizar 

operações em resposta imediata às inundações?”; ou, ainda, de forma mais 

específica, como fundamentar se “o adestramento, a capacitação técnica e tática e a 

qualificação previstos no ano de instrução são suficientes para habilitar as OM com 

sede em áreas de grande risco de inundações para atuar no ambiente interagências 

em cooperação com agências civis?” 

 

1.1.2 Problema 

 

Dessa forma, visando preencher as lacunas no conhecimento, bem como 

aprofundar as abordagens até então relatadas, formulou-se o seguinte problema de 

pesquisa: “Qual a influência da ausência de capacitação operacional específica 

prevista em Produtos Doutrinários no desempenho da tropa em Operações de 

Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil nas ações de resposta imediata às 

inundações?”. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

A fim de buscar maior eficiência no emprego de uma OM nas operações em 

apoio à DEC, a presente pesquisa tem por objetivo apresentar as capacitações 

operacionais específicas de uma tropa de qualquer natureza em Operações de 

Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil, nas ações de resposta 

imediata às inundações. Para tal, pretende-se destacar as principais missões 

executadas pelas OM, a organização do efetivo empregado e os meios utilizados 

nas ações decorrentes de inundações de média e grande intensidade.   

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

formulados: 

a. Apresentar os principais conceitos sobre OCCDEC, Operações de 

Ajuda Humanitária (OpAjHum) e OADEC fruto de inundações. 

b. Expor os aspectos legais sobre o emprego da tropa em ações 

subsidiárias. 
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c. Descrever os produtos doutrinários vigentes adotados pelo EB visando 

ao aperfeiçoamento, à capacitação e ao adestramento em OCCDEC para as OM 

valor SU e U. 

d. Descrever a sistemática de emprego do EB em operações subsidiárias 

no tocante às OCCDEC em resposta imediata às inundações. 

e. Descrever o emprego de OM em casos concretos de apoio à DEC nas 

ações de resposta às inundações. 

f. Apresentar o emprego de tropas estrangeiras em OCCDEC em 

resposta imediata às inundações.  

g. Descrever sobre necessidade de atualização do suporte teórico do EB 

referente à capacitação completa dos efetivos das OM nas OCCDEC em resposta 

imediata às inundações. 

h. Relacionar os efeitos do adestramento, a capacitação técnica e tática e 

a qualificação anual previstos sobre a prontidão operativa da tropa com vistas às 

OCCDEC, em resposta imediata às inundações. 

i. Analisar a eficiência operacional da tropa para o emprego nas 

OCCDEC, em resposta imediata às inundações, diante das capacitações previstas. 

j. Apresentar uma proposta de Caderno de Instrução que oriente a tropa 

na preparação completa dos efetivos em direção à atuação nas OCCDEC fruto de 

inundações. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

A fim de delimitar o escopo desta pesquisa, entende-se que o desempenho 

da tropa nas ações de resposta imediata às inundações está intimamente ligado à 

busca de sua preparação completa para realizar operações em apoio à DEC, a qual 

é adquirida por meio da capacitação técnica e tática, da qualificação e do 

adestramento previstos em produtos doutrinários vigentes. 

 Com isso, em busca de possíveis soluções para o problema de pesquisa 

proposto, foram estabelecidas as seguintes hipóteses de estudo, em suas formas 

nula (H0) e alternativa (H1): 

- H1 - a ausência de capacitação operacional específica, prevista em Caderno 

de Instrução, implica consequências negativas para o desempenho da tropa em 

OCCDEC, nas ações de resposta imediata às inundações. 
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- H0 - a ausência de capacitação operacional específica, prevista em Caderno 

de Instrução, não implica consequências negativas para o desempenho da tropa em 

OCCDEC, nas ações de resposta imediata às inundações. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar da ocorrência episódica de 264 registros de inundações em 1992, a 

partir da década de 2000, destaca-se o aumento de registros destes desastres 

naturais em um país cujo cenário desenha uma extensão continental. Somente 

neste período, o número de ocorrências de desastres provocados pelas inundações 

ultrapassou a marca de 4.000 casos relatados, conforme descreve o gráfico abaixo 

(UFSC, 2013).  

 

GRÁFICO 1 – Frequência anual dos registros de inundação no Brasil. 
Fonte: UFSC, 2013. 

A presente pesquisa trata a temática sob a perspectiva da DMT, entendendo 

que a fase do preparo, ligada à organização de pessoal e material, à capacitação 

técnica e tática, à qualificação e ao adestramento do pessoal, é condição sine qua 

non à eficiência e à efetividade do emprego das OM do EB em OADEC fruto de 

inundações no território nacional.  

Para que isto ocorra de forma efetiva, torna-se necessário o mapeamento das 

novas capacidades requeridas à F Ter levantadas por meio dessa pesquisa, com 

vistas a estabelecer a preparação completa da tropa, a unidade de esforços e a 

colaboração e integração entre as agências envolvidas nas operações decorrentes 

de inundações.  

A normatização do preparo da F Ter para as ações em apoio à DEC na 

resposta imediata às inundações e o maior esclarecimento sobre as possibilidades e 

limitações dessa agência coordenadora permitirão com que a dispersão de esforços 
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e os retrabalhos sejam combatidos; o desperdício de tempo, de meios e de recursos 

humanos sejam minimizado; as ações de coordenação entre agências sejam 

otimizadas; os prejuízos materiais e financeiros sejam menores; e, principalmente, a 

perda de vidas humanas seja reduzida. Por consequência, as OM envolvidas em 

OADEC poderão contribuir, com maior efetividade, para o alcance do Estado Final 

Desejado da missão (BRASIL, 2013b). 

Assim, percebe-se ser indispensável a previsão de produtos doutrinários que 

orientem a capacitação específica da F Ter, buscando aprimorar a qualificação e o 

adestramento da tropa e aperfeiçoar o conhecimento dos elementos de ligação com 

a DEC em ações desencadeadas na fase de apoio às vítimas de inundações, 

garantindo maior rapidez de resposta e efetividade nas ações. 

Esta investigação procurou documentar as melhores práticas realizadas em 

operações anteriores dessa natureza, e gerar sugestões que permitirão construir um 

melhor arcabouço doutrinário específico para preparo. Assim, busca-se definir 

procedimentos para se evitar o empirismo e o improviso, alcançar instrumentos 

visando a prontidão para o emprego da tropa e dos elementos de ligação com as 

agências nas respostas às inundações, bem como viabilizar o apoio à coordenação 

realizada pela DEC, servindo, ainda, de pressuposto teórico para outros estudos que 

sigam a mesma linha de pesquisa. 

Portanto, a pesquisa se justifica por tratar de assunto de irrefutável relevância, 

buscando extrapolar a forma generalista com que vem se tratando o emprego do EB 

nas ações emergenciais subsequentes às inundações. Apresenta, assim, nítido 

potencial para gerar conhecimento em uma área na qual as bases normativas de 

preparo da tropa existentes são escassas e insuficientes, contribuindo para estimular 

novas capacidades requeridas para o emprego da tropa no ambiente interagências 

sob coordenação da DEC. 

Além disso, trata-se de assunto relevante para o meio militar, uma vez que o 

referencial teórico nacional carece de definições capazes de preparar a tropa para 

mais este desafio à luz da DMT. 

Usufruirão deste estudo os Cmt táticos de todos os níveis. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Esta Seção se propõe a apresentar os pressupostos teóricos que embasam a 

questão em estudo, a formulação do modelo de análise e a solução do problema. 

Para tanto, estão sendo reunidas informações e ideias imprescindíveis à 

compreensão do caminho a ser percorrido para a solução do problema em estudo.  

O aprofundamento do estudo das questões que envolvem o problema desta 

pesquisa foi consolidado por intermédio de Revisão de Literatura e Entrevistas 

Exploratórias, com o objetivo de alicerçar os pressupostos teóricos que sustentam 

as hipóteses levantadas. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

No intuito de realizar um levantamento do que de mais importante e 

atualizado existe relativo ao tema do presente trabalho, foram pesquisadas as 

principais publicações nacionais e estrangeiras, além de artigos, periódicos e outras 

fontes de notória relevância.  

A partir desta consulta, foram levantadas as principais ocorrências de 

desastres naturais provocados pelas inundações no Brasil de forma a criar um 

arcabouço situacional para provocar a relevância do assunto. 

Em seguida, foram identificados os atores civis e militares competentes 

envolvidos no apoio às vítimas das inundações no Brasil, bem como o respaldo 

jurídico para a atuação dos mesmos. 

Em relação à atuação do EB em resposta às inundações, enquadram-se as 

documentações mais recentes, sendo o Processo de Transformação do Exército o 

limite temporal que os limita. Tais fontes bibliográficas foram utilizadas na coleta de 

dados acerca do preparo da tropa visando às operações em coordenação com a 

DEC. 

No tocante aos referenciais bibliográficos estrangeiros, buscando agregar o 

conhecimento acerca do assunto, foram selecionadas referências de países sul-

americanos que possuem aspectos climáticos, geográficos e desenvolvimento 

econômico similares ao Brasil, como a Argentina, além de manuais norte-

americanos e espanhóis de comprovada credibilidade em operações de ajuda 
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humanitária em grandes catástrofes naturais, a fim de ser parâmetro para a doutrina 

brasileira vigente. 

 

2.1.1 Desastres Naturais no Brasil 

 

O tema desastre natural tem estado cada vez mais presente nas esferas civil 

e militar. Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), segundo a visão da sociedade brasileira, os efeitos da criminalidade sobre a 

vida, seguido dos desastres ambientais ou climáticos, foram apontados como 

ameaças que atualmente produzem maior medo (BRASIL, 2011c). 

Nesse contexto, de acordo com a DMT, no tocante a ameaça e risco, as 

catástrofes climáticas são identificadas como ameaça que pode colocar em risco a 

segurança: 

Novos tipos de ameaças ganharam importância, exigindo que os Estados 
estejam aptos para o combate ao terrorismo; a proteção da sociedade 
contra as armas de destruição em massa; a participação em missões de 
manutenção e/ou imposição da paz sob a égide de organismos 
internacionais; a ajuda à população em caso de catástrofes provocadas pela 
natureza; e o controle de contingentes populacionais ou de recursos 
escassos (energia, água ou alimentos) (BRASIL, 2019d). 
 

Conceitualmente, define-se desastre como o resultado de uma situação ou 

evento adverso sobre um sistema social, causando grave perturbação no 

funcionamento da comunidade envolvendo estragos, destruições e sofrimento 

humano com consequentes perdas humanas, materiais e/ou ambientais e prejuízos 

econômico, social e patrimonial. Segundo as Instruções Normativas n° 1 de 24 de 

agosto de 2012, do Ministério da Integração Nacional, os desastres são: 

O resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem 
sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao 
funcionamento sobre uma comunidade ou sociedade, envolvendo 
extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, 
que excede a sua capacidade de lidar com o problema usando meios 
próprios (BRASIL, 2012d). 
 

Consequentemente, os danos provocados pelos desastres excedem a 

capacidade local desta sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos, 

necessitando solicitar assistência externa ao nível nacional ou internacional 

(MARCELINO, 2007).  

Para este estudo, de forma a alcançar informações atualizadas sobre o 

assunto, os desastres serão classificados segundo sua intensidade, como de 

pequena intensidade (nível I), média intensidade (nível II) ou grande intensidade 
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(nível III), assim como descritos no Manual de Proteção e Defesa Civil: a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (BRASIL, 2017i). 

Desastres de nível I são aqueles em que há somente danos humanos 
consideráveis e que a situação de normalidade pode ser restabelecida com 
recursos mobilizados em nível local ou complementados com o aporte de 
recursos estaduais e federais (BRASIL, 2017i). 
Desastres de nível II são aqueles em que 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. Nesse tipo 
de desastre, deve haver, ao menos, dois danos, um deles obrigatoriamente 
considerado como dano humano que cause prejuízo econômico público ou 
prejuízo econômico privado, afetando a capacidade do poder público local 
em responder e gerenciar a crise instalada (BRASIL, 2017i). 
Desastres de nível III são aqueles em que os danos e prejuízos não são 
superáveis e suportáveis pelos governos locais 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. Esse tipo de 
desastre caracteriza-se pela concomitância de óbitos, do isolamento de 
população, da interrupção de serviços essenciais, da interdição ou 
destruição de unidades habitacionais, da danificação ou destruição de 
instalações públicas prestadoras de serviços essenciais e obras de 
infraestrutura pública (BRASIL, 2017i). 

 

Em relação à realidade brasileira, pesquisas apontam que o registro de 

ocorrência de desastres aumentou em 40% nos últimos quinze anos, configurando 

uma repetição cíclica dos casos. Os desastres naturais mais comuns registrados que 

demandam a ação imediata dos órgãos públicos competentes são a seca, por ser 

mais recorrente com 51% do total de registros, seguido de inundações com 33%, e 

numa menor proporção, vendavais, granizos, movimentos de massa, erosões, 

incêndios florestais e geadas (UFSC, 2013).  

Para este estudo, entende-se por inundação o evento adverso natural 

provocado pelo transbordamento da calha normal de rios, mares e lagos ou 

acumulação de água por drenagem insuficiente. Os conceitos de enchentes e 

inundações graduais são tidos como iguais, assim como as definições de 

enxurradas e inundações bruscas (CASTRO, 2004). 

INUNDAÇÃO 
Transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e açudes, 
ou acumulação de água por drenagem deficiente, em áreas não 
habitualmente submersas. Em função da magnitude, as inundações são 
classificadas como: excepcionais, de grande magnitude, normais ou 
regulares e de pequena magnitude. Em função do padrão evolutivo, são 
classificadas como: enchentes ou inundações graduais, enxurradas ou 
inundações bruscas, alagamentos e inundações litorâneas. Na maioria das 
vezes, o incremento dos caudais de superfície é provocado por 
precipitações pluviométricas intensas e concentrado, pela intensificação do 
regime de chuvas sazonais, por saturação do lençol freático ou por degelo 
(CASTRO, 2004). 
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Os dados coletados exprimem que o registro de casos de desastres 

provocados por inundações aumentou em 40% nos últimos quinze anos, 

configurando a repetição cíclica dos fatos (UFSC, 2013). Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em estudo realizado com o Centro 

Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), o país 

possui cerca de 8,2 milhões de pessoas vivendo em 871 municípios considerados 

áreas de risco de enchentes (BRASIL, 2018f).  

 Na atualidade brasileira, destacam-se as enchentes ocorridas em Santa 

Catarina em novembro de 2008 e em 2014, no Rio de Janeiro e São Paulo em 

janeiro de 2010 e janeiro de 2011, em Alagoas e Pernambuco em junho de 2010 e 

em maio de 2017 e na região serrana do Rio de Janeiro em 2016 (a 4ª maior do 

mundo em números de mortes no ano). 

Factualmente, ressalta-se a macrorregião Sul como a mais afetada, em 

extensão territorial, por alagamentos, inundações bruscas e graduais, 

escorregamentos, estiagens, vendavais, tornados, nevoeiros, ressacas e eventos 

adversos e atípicos, como o caso do Furacão Catarina, em 2004. As maiores 

frequências abrangem o Estado do Paraná, quase a totalidade da porção centro-

norte do Estado do Rio Grande do Sul e, praticamente, toda a extensão territorial do 

Estado de Santa Catarina. O número de afetados da Região Sul equivale a 

aproximadamente 30% da sua população, enquanto no Sudeste do país, segunda 

em número de afetados, equivale a apenas 10% dos seus habitantes. A 

macrorregião Norte, menos atingida, registrou que apenas 6% de seus habitantes 

foram afetados (UFSC, 2013). 

Diante da ocorrência de desastre natural provocado por inundações de 

pequenas, médias e grandes proporções, há duas formas do Estado lidar com os 

danos provocados: as decretações de Situação de Emergência e a de Estado de 

Calamidade Pública. 

VIII - situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, 
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da 
capacidade de resposta do poder público do ente federativo atingido;  
IX - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por 
desastre, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento 
substancial da capacidade de resposta do poder público do ente federativo 
atingido (BRASIL, 2016c). 
 

A decretação da Situação de Emergência ocorre quando há consequências 

graves das condições de normalidade em um determinado município, estado ou 

região, decretada em razão de um ou mais desastres, comprometendo parcialmente 
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sua capacidade de resposta. Já o Estado de Calamidade Pública é a situação de 

alteração intensa das condições de normalidade em um determinado município, 

estado ou região, decretada em razão de desastre, comprometendo 

substancialmente sua capacidade de resposta (BRASIL, 2014a). 

 Os desastres de nível I e II predispõe a decretação de Situação de 

Emergência. Os desastres de nível III predispõe a decretação de Estado de 

Calamidade Pública (BRASIL, 2017i). Diante disso, pode-se inferir que em ambas as 

formas de decretação, diante das intensidades dos desastres, o poder público 

federal pode se fazer presente, inclusive com o apoio da F Ter. 

Na realidade do Brasil, vítimas de grandes desastres nacionalmente 

conhecidos foram apoiadas pela F Ter sob coordenação da DEC, como os ocorridos 

em Santa Catarina em 2008, 2011 e 2014, no Rio de Janeiro e São Paulo em 2010 e 

2011, em Alagoas e Pernambuco em 2010 e 2017 e na região serrana do Rio de 

Janeiro em 2016. 

Diante desse cenário, destaca-se o número de afetados pelas inundações na 

macrorregião Sul do país (UFSC, 2013). Dados apontam que, aproximadamente, um 

terço de toda a sua população teve prejuízos decorrentes de inundações, 

acarretando o maior número de mortes ocasionadas por desastre natural no Brasil. 

Remetendo-se aos Registros Históricos de OM de diversas naturezas do Comando 

Militar do Sul, verifica-se, no ambiente operacional contemporâneo, o crescente 

emprego do Poder Militar Terrestre em ações subsidiárias, mediante cooperação 

com a DEC, nas inundações. No 2º semestre de 2017, época de maior incidência de 

inundações no Sul, o EB foi empregado em cinco operações em apoio à DEC 

decorrente de inundações (BRASIL, 2017b). 

Desastres recentes têm demonstrado que a coordenação e a cooperação 

entre os atores humanitários e o vetor militar, particularmente na fase inicial, é 

essencial para a execução em tempo hábil do socorro à população atingida. A maior 

incidência de grandes catástrofes naturais, a atuação frequente da F Ter em direção 

a tal emprego e o fato significante de que o EB dispõe de meios singulares, que são 

desdobrados com grande rapidez, sinalizam que as OCCDEC poderão ser ainda 

mais constantes. Portanto, o vetor militar vem exercendo um papel cada vez maior 

na resposta ao desastre natural, configurando a tendência do ambiente operacional 

contemporâneo (BRASIL, 2019d). 
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2.1.2 O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil  

 

Sob coordenação do Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) descrita na lei nº 12.608, de 

10 de abril de 2012, o Estado tem a atribuição de realizar as ações de Proteção e 

Defesa Civil, destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais, bem como 

preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social nos casos de 

desastre (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2016a). 

 

FIGURA 1 – O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
Fonte: COSTA, 2013. 

A PNPDEC abrange um ciclo de gestão em defesa civil compreendido em 

cinco fases: prevenção; mitigação; preparação; resposta e recuperação. Essas 

ações ocorrem por meio de vários setores, nos três níveis do governo (federal, 

estadual e municipal) e exige ampla participação da comunidade, por meio Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), tendo o Conselho Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (CONPDEC) como órgão consultivo e coordenador do 

sistema (BRASIL, 2012b).  

A PNPDEC é o marco doutrinário de proteção e defesa civil no Brasil 
expresso pelas diretrizes e objetivos instituídos na política e que devem ser 
seguidos por todos os membros do SINPDEC. Norteia os programas, 
planos e projetos que tratam da temática e define as competências dos 
entes federados (BRASIL, 2017j). 
 
 

Atualmente, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC), 

órgão do Ministério do Desenvolvimento Regional, exerce o papel de órgão central 
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do SINPDEC, cuja estruturação segue composta por órgãos e entidades da 

administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

bem como por entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de 

proteção e de defesa civil (BRASIL, 2010a). Também poderão participar do 

SINPDEC as organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades 

com atuação significativa nas ações locais de proteção e defesa civil (BRASIL, 

2012b). 

 

FIGURA 2 – Estrutura da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
Fonte: BRASIL, 2017j. 

As diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil, em especial 

quanto à rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico e dos riscos 

biológicos, nucleares e químicos e à produção de alertas antecipados das regiões 

com risco de desastres, são normatizadas: no âmbito nacional, por meio do 

PNPDEC; na esfera estadual, por meio do Plano Estadual de Proteção e Defesa 

Civil, e na esfera municipal, por meio do Plano de Contingência de Proteção e 

Defesa Civil (BRASIL, 2012b). 

 Na prática, já bastante explorado na literatura atual, todo o sistema é 

integrado pelos Municípios e gerenciado pelas Coordenadorias Municipais de 

Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), que são os protagonistas em uma situação de 

desastre. No Estado, as COMPDEC são coordenadas pelas Coordenadorias 

Regionais de Proteção e Defesa Civil (CORPDEC), sob responsabilidade dos 
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Corpos de Bombeiros do Estado. As CORPDEC estão subordinadas diretamente ao 

Governador do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa 

Civil (CEPDEC). O coordenador do sistema, a SEPDEC pode envolver outros órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal para atuar junto ao Município atingido, 

bem como poderá mobilizar a sociedade civil para atuar em Situação de Emergência 

ou Estado de Calamidade Pública.  

Dessa maneira, o SINPDEC apresenta-se como a estrutura voltada para 

ações de defesa civil no Brasil. Toda a eficácia desse sistema dependerá da 

capacidade da administração pública de integrar as diversas agências buscando a 

coordenação de esforços colaborativos mútua, que dependerá da capacitação prévia 

dos efetivos e da realização de exercícios simulados regulares, conforme os 

diversos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil dos Municípios 

(BRASIL, 2012b; BRASIL, 2015d). 

 

FIGURA 3 – O Exército Brasileiro como Órgão Setorial do SINPEC. 
Fonte: BRASIL, 2017j. 

Por fim, inserida no SINPDEC, a F Ter orienta os esforços em cooperação 

com a SEPDEC, atuando como órgão setorial. Ocorrendo o desastre, o SEPDEC 

estabelece um Grupo de Apoio a Desastres (GADE), composta por uma equipe 

multidisciplinar na qual o EB faz parte. Mediante coordenação do CONPDEC, as 

diversas agências atuam, dentro das capacidades e responsabilidades a elas 

destinadas por lei, nas diversas fases do desastre (BRASIL, 2013b). 
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2.1.3 A fase da ação de resposta às inundações 

 
A PNPDEC determina que as ações de proteção e defesa civil sejam 

organizadas pelas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação, configurando as ações proteção e defesa civil propriamente ditas 

(BRASIL, 2017i). 

I - proteção e defesa civil: conjunto de ações de prevenção, mitigação, 
preparação, resposta e recuperação destinadas a evitar desastres e 
minimizar seus impactos sobre a população e a promover o retorno à 
normalidade social, econômica ou ambiental (BRASIL, 2016c). 
 

 Para cada uma delas, há responsabilidades específicas estabelecidas em lei, 

ao mesmo tempo em que fazem parte de uma gestão sistêmica e contínua. O 

conjunto dessas ações é um processo contínuo, integrado, permanente e 

interdependente, que envolve a prevenção, mitigação preparação, resposta e 

recuperação (BRASIL, 2017j). 

 

FIGURA 4 – Gestão Integrada em Proteção e Defesa Civil. 
Fonte: BRASIL, 2017j. 

Como abordagem de um sistema, deve-se considerar que as ações possuem 

relação entre si, e jamais ocorrem de maneira isolada, configurando, assim, uma 

gestão integrada em proteção e defesa civil. A atuação da proteção e defesa Civil 

tem como principal objetivo a redução de riscos de desastres, o que compreende, a 

partir da PNPDEC, um ciclo de gestão em defesa civil de forma multissetorial, 

abrangendo os níveis Federal, Estadual e Municipal do governo (BRASIL, 2017i). 
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FIGURA 5 – Gestão Integrada em Proteção e Defesa Civil. 
Fonte: BRASIL, 2017i. 

A gestão do risco de desastre é qualquer atividade de gestão que aborda e 

busca evitar o aumento ou o desenvolvimento de novos riscos de desastres e 

corrigir ou reduzir o risco de desastre que já existe. Compreende as atividades de 

identificação e avaliação de áreas suscetíveis; a análise sobre quais os processos 

envolvidos na produção dos riscos; o envolvimento das pessoas que precisam se 

tornar responsáveis pelo processo de gestão, para que ele seja contínuo e efetivo; o 

desenvolvimento de ações preventivas, corretivas e prospectivas; e a avaliação 

constante nas diferentes etapas e sobre os resultados alcançados (UFSC, 2014). 

A gestão de desastre pode ser compreendida como um processo amplo de 

planejar, coordenar e executar as ações de resposta e de recuperação. Trata, 

também, da organização e mobilização de recursos, instalações e pessoal adicionais 

para socorrer e assistir afetados e reabilitar os serviços essenciais. Para isso, cabe 

aos agentes de proteção e defesa civil tomar decisões, adotar protocolos, padrões e 

ações estabelecidas em planos de preparação e contingência antecipadamente 

desenvolvidos (BRASIL, 2017j). 

Ações de Gerenciamento Fases do Desastre 

Gestão de Riscos 

Prevenção 

Mitigação 

Preparação 

Gestão de Desastres 

Resposta 

Recuperação 

QUADRO 1 – Compreensão da Gestão de Riscos e Gestão de Desastres. 
Fonte. UFSC, 2014, adaptado. 
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 De acordo com o Quadro acima, as ações de gerenciamento do desastre são 

faseadas em cinco etapas, conforme descrito a seguir: 

II - ações de prevenção: medidas e atividades prioritárias destinadas a 
evitar a instalação de riscos de desastres.  
III – ações de mitigação: medidas e atividades imediatamente adotadas 
para reduzir ou evitar as consequências do risco de desastre;  
IV - ações de preparação: medidas desenvolvidas para otimizar as ações de 
resposta e minimizar os danos e as perdas decorrentes do desastre;  
V - ações de resposta: medidas emergenciais, realizadas durante ou após o 
desastre, que visam ao socorro e à assistência da população atingida e ao 
retorno dos serviços essenciais;  
VI - ações de recuperação: medidas desenvolvidas após o desastre para 
retornar à situação de normalidade, que abrangem a reconstrução de 
infraestrutura danificada ou destruída, e a reabilitação do meio ambiente e 
da economia, visando ao bem-estar social (BRASIL, 2016c). 
 

As ações de gerenciamento de desastres ocorrem de forma sistêmica e 

multissetorial do SINPDEC e, como tal, pressupõe uma relação de cooperação e 

articulações estabelecidas entre os órgãos que o compõem localmente. Dessa 

forma, a Gestão de Desastres inclui planos e arranjos institucionais para mobilizar 

recursos e guiar os esforços dos governos, das organizações não governamentais, 

das entidades voluntárias e dos órgãos privados de forma coordenada para 

responder a todas as necessidades relacionadas ao desastre (BRASIL, 2017i). 

Diante disso, o EB, como órgão setorial do SINPDEC, normatizou as ações 

de gerenciamento de desastres, as quais lhe competem: 

f. Atribuições do Comando do EB, como Órgão Setorial do SINPDEC:  
- cooperar com as ações de resposta aos desastres e reconstrução e em 
ações de busca e salvamento; 
- participar de atividades de prevenção e de reconstrução; e  
- apoiar as ações de Defesa Civil com pessoal, material e meios de 
transporte (BRASIL, 2006). 
 

Neste sentido, o Comando da F Ter, internamente, normatizou as ações de 

gerenciamento aos desastres, de modo que as ações de caráter preventivo de 

desastre e as de preparação para emergências e desastres (eventos planejados) 

fossem ser priorizadas pelos Grandes Comandos nos planejamentos operacionais, 

tendo em vista alcançar melhor resposta imediata aos desastres e à reconstrução 

das áreas atingidas (BRASIL, 2006). 

No que tange a prevenção e a mitigação dos desastres, o EB tem orientado 

as ações, prioritariamente, em avaliações dos planejamentos existentes juntamente 

com os Municípios, por meio de “exercícios simulados, conforme o Plano de 

Contingência de Proteção e Defesa Civil” (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2014b).  

Portanto, a F Ter pode atuar com prioridade nas áreas mais sensíveis à 

ocorrência de desastres, de maneira integrada com outros órgãos do SINPDEC, nos 
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diversos níveis de atuação e, conforme a situação, em todas as fases do desastre 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2014b). 

 

2.1.4 O Sistema de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina 

 

O Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina 

(SIEPDEC/SC) é constituído por órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual e Municipal, por entidades privadas e pela comunidade, sendo eles 

(SANTA CATARINA, 2009a):  

- Órgão central e coordenador: Secretaria de Estado da Defesa Civil (SDC). 

- Órgão consultivo: Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC). 

- Órgãos regionais: Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR). 

- Órgãos municipais de proteção e defesa civil: Coordenadorias Municipais de 

Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). 

- Órgão de apoio, definidos em ato do Chefe do Poder Executivo (Grupos de 

Ações Coordenadas - GRAC estadual). 

- Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC). 

A Defesa Civil de Santa Catarina é considerada referência nacional de 

organização, integração e produtividade na resposta a desastres naturais, razão 

pela qual foi escolhida como referência para este estudo. Por meio do Projeto 

Gestão Integrada de Desastres, a SDC estabeleceu uma rede estadual interligada 

de proteção e defesa civil chamada Sistema Integrado de Defesa Civil (SisDC), 

tendo como órgão operacional central o Centro Integrado de Gerenciamento de 

Riscos e Desastres (CIGERD), instalado em Florianópolis (SANTA CATARINA, 

2019c). 

O CIGERD/SC é considerado referência internacional de modernidade, 

operacionalidade e efetividade. A estrutura concentra em um único local todos os 

agentes envolvidos do Governo, as forças de segurança e os órgãos federais de 

assistência humanitária, o que possibilita a integração e a coordenação de todos os 

órgãos do Governo, a tomada de decisões mais acertadas, a padronização de 

solicitações, o estabelecimento de um canal de comunicações permanente com os 

municípios, o correto acompanhamento da situação e uma resposta mais rápida 

para a população. As ações de prevenção e respostas aos desastres naturais são 

impulsionadas pelos Centro de Monitoramento e Alerta, Centro Integrado de 
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Operações e Centro de Informações Públicas, todos concentrados no CIGERD/SC 

(DE SOUZA, 2017). 

A partir do CIGERD/SC, o SisDC é ramificado e interligado, por meio de 

avançada tecnologia, às chamadas CICERD/Regionais. Ao todo, foram instaladas 

20 CIGERD/Regionais nas COMPDEC de municípios sedes, promovendo maior 

agilidade nas respostas em caso de desastres naturais (DE SOUZA, 2017). 

No Município, os seguintes órgãos devem ser articulados pelo COMPDEC 

(SANTA CATARINA, 2009a): 

- Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (Órgão Consultivo); 

- Coordenadoria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Órgão Central); 

- Órgãos Regionais de Proteção e Defesa Civil: CIGERD/Regional ou GRAC;  

- Órgãos Setoriais;  

- Organizações Comunitárias de Caráter voluntário.  

Em municípios menores de Santa Catarina, os Órgãos Regionais de Proteção 

e Defesa Civil são representados pelo GRAC municipal, constituindo-se como órgão 

central de coordenação das ações de resposta a desastres. O GRAC é um grupo de 

coordenação composto pelos seguintes órgãos municipais: Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e Defesa do Cidadão; Secretaria Executiva de Justiça e 

Cidadania; Secretaria de Estado da Fazenda; Secretaria de Estado da Agricultura; 

Secretaria de Estado da Infraestrutura; Secretaria de Estado da Saúde; Secretaria 

de Estado da Educação; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável; 

Secretaria de Estado de Articulação Estadual; Secretaria de Estado da 

Administração; Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC); e Companhia de 

Águas e Saneamento (CASAN) (SANTA CATARINA, 2009a).  

Em situações de desastres, o GRAC se materializa pela reunião de elementos 

de ligação dos diversas órgãos estaduais e municipais e, ainda, são incorporados 

outros membros de ligação dos Órgãos Setoriais e das Organizações Comunitárias 

de Caráter Voluntário. Esta medida é imprescindível para se constituir um grupo 

permanente de coordenação, a fim de deliberar sobre as decisões a serem tomadas 

na resposta imediata da maneira mais eficiente possível (SANTA CATARINA, 

2009a).  

Os Órgãos Setoriais são constituídos por órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, Estadual e Federal sediados no Município, os 

quais se responsabilizam pelas ações integradas do SINPDEC que se fizerem 
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necessárias, sob a coordenação do órgão local de Defesa Civil. Os principais 

Órgãos Setoriais são o Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira, a Força Aérea 

Brasileira, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Nacional de Infraestrutura, 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Universidade Federal de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2009a).  

As Organizações Comunitárias de Caráter Voluntário formam os NUPDEC, 

constituídos por voluntários dispostos a contribuir com a comunidade moradora em 

área de risco. As principais entidades não governamentais em Santa Catarina são o 

PX Clube; o Rotary Clube; o Lions Clube; a Cruz Vermelha; o Médicos sem 

Fronteiras e os Bombeiros Voluntários (SANTA CATARINA, 2009a). 

Todo o SIEPDEC/SC é operacionalizado por meio dos seguintes instrumentos 

de resposta a desastres: Protocolos de Ações Conjuntas e Planos de Contingência 

de Proteção e Defesa Civil.  

Os Protocolos de Ações Conjuntas são procedimentos operacionais que 

visam garantir que o SisDC opere de forma integrada, por meio da definição de 

atribuições e responsabilidades de todos os órgãos envolvidos nas Ações de 

Gerenciamento de Riscos e Desastres. Os Planos de Contingência de Proteção e 

Defesa Civil estabelecem os procedimentos a serem adotados pelos órgãos 

envolvidos na resposta a emergências e desastres quando da atuação direta ou 

indireta em eventos relacionados a estes cenários críticos (DE SOUZA, 2017).  

Em situação de inundações, o Plano de Contingência estabelece e padroniza 

as ações coordenadas entre as agências, desde o monitoramento, o alerta, o alarme 

ou o aviso de evacuação, até a resposta propriamente dita, incluindo as ações de 

socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e 

prejuízos decorrentes (DE SOUZA, 2017). 

De modo a melhor capacitar os efetivos para as respostas ao desastre, a 

DEC de Santa Catarina tem investido na formação do pessoal na modalidade de 

Ensino à Distância (EAD). 

Já o diretor de gestão de educação da DC, Alexandre Corrêa Dutra, falou 
sobre o Curso de Proteção e Defesa Civil, que será dividido em quatro 
lições: Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Proteção e Defesa Civil; 
Gestão de Riscos; Gestão de Desastres; Gestão Administrativa, Financeira 
e Jurídica de Defesa Civil. Ele explicou que o objetivo é capacitar os 
coordenadores para atuar de forma eficaz nas ações de gestão de riscos e 
desastres. "Este momento é muito importante, porque a partir de agora 
iniciamos uma nova fase. A EaD vai levar nosso trabalho para todos os 
cantos de Santa Catarina" (SANTA CATARINA, 2019b). 
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Com isso, a DEC tem capacitado maior número de pessoas, abrangendo a 

qualificação e o aperfeiçoamento dos líderes comunitários, professores das escolas 

públicas, voluntários, coordenadores estaduais e municipais de DEC. Uma maior 

quantidade de informações tem sido repassada aos profissionais da área, e a 

formação dos recursos humanos, como um todo, tem sido realizada com maior 

efetividade. 

 

2.1.4.1 O Sistema de Comando em Operações 

 

O funcionamento do GRAC se baseia no chamado Sistema de Comando em 

Operações (SCO). 

O Sistema de Comando em Operações (SCO) pode ser conceituado como 
uma ferramenta gerencial, de concepção sistemática e contingencial, que 
padroniza as ações de resposta em situações críticas de qualquer natureza 
ou tamanho. O SCO permite que seus usuários adotem uma estrutura 
organizacional integrada para enfrentar as demandas e as complexidades 
de uma situação crítica, sem prejuízo de suas competências e limites 
jurisdicionais (BRASIL, 2010c). 
 

 O SCO é tido como sistema padrão para responder emergências e situações 

críticas e estruturar as formas de organização e gerenciamento de desastres 

envolvendo várias agências. De forma a articular as missões a serem executadas 

pelas diversas agências no socorro à população durante as catástrofes de grande 

proporção, as Agências Civis e os Órgãos de Segurança Pública, alçados no SCO, 

utilizam o conceito de agência líder de determinada ação. 

A agência líder de determinada ação é selecionada a partir de deliberação da 

reunião do GRAC. A missão principal é coordenar as diversas agências que 

participam na execução da ação propriamente dita. Por exemplo, em uma ação de 

busca e resgate em estrutura colapsada (BREC), normalmente, a agência líder 

nomeada para coordenar essa operação é o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), que 

estará determinando tarefas para o EB, para o SAMU e para a Polícia Militar (PM) 

durante a operação. Independentemente do grau hierárquico dos militares mais 

antigos do EB, do CBM e da PM, todos deverão cumprir as determinações e as 

coordenações da agência líder que, no caso, é o CBM. 

Atualmente, diante das experiências adquiridas com a utilização do SCO em 

desastres de diversas intensidades, foi possível concluir que este método de 

gerenciamento de crises garante maior segurança para as equipes de resposta e 

demais envolvidos numa situação crítica; o alcance de objetivos e prioridades 
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previamente estabelecidos; e o uso eficiente e eficaz dos recursos (humanos, 

materiais, financeiros, tecnológicos e de informação) disponíveis (BRASIL, 2010c).  

Sua correta utilização permite que pessoas de diferentes organizações se 
integrem rapidamente em uma estrutura de gerenciamento comum, 
facilitando a integração das comunicações e os fluxos de informações e 
melhorando os trabalhos de inteligência e de planejamento, O correto 
emprego do SCO fornecerá um melhor apoio logístico e administrativo ao 
pessoal operacional, melhorando a articulação do comando e seu staff com 
elementos internos e externos à operação, facilitando relações e trocas e 
agregando valor à operação (evitando a duplicação de esforços e ampliando 
a segurança dos envolvidos) (BRASIL, 2010c). 
 

 A palavra que melhor define o SCO é a integração, já que se trata de 

Operações Interagências, com a participação de diversos atores com legislações 

próprias e modus operandi específico. 

Para o EB, tem sido um imenso desafio adaptar a estrutura organizacional, 

baseada na hierarquia e disciplina, em prol das peculiaridades do SCO. Para que a 

coordenação dos esforços colaborativos seja realizada satisfatoriamente, são 

necessários flexibilidade, treinamento e colaboração nos diversos níveis de 

Comando. 

 

2.1.4.2 O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

 

No Estado de Santa Catarina, coerente com a Constituição Brasileira de 

1988, a principal instituição integrante do Sistema de DEC é o CBMSC, por ser 

considerado o componente operacional vocacionado para as ações de resposta em 

decorrência de desastres. O CBMSC tem a missão constitucional de realizar os 

serviços de prevenção de sinistros ou catástrofes, de combate a incêndio e de busca 

e salvamento de pessoas e bens e o atendimento pré-hospitalar (APH). Por isso, a 

corporação precisa estar preparada e pronta para atuar na prevenção e resposta a 

situações críticas das mais diversas (CBMSC, 2018). 

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), órgão da 
administração direta do Governo do Estado de Santa Catarina, é uma 
instituição prestadora de serviços públicos na área da segurança pública, 
tendo como jurisdição o território catarinense. Instituição estatal de direito 
público, tem objetivos definidos em leis que orientam e se constituem na 
sua razão de ser. Constitucionalmente estruturada como Força Auxiliar e 
Reserva do Exército Brasileiro é organizada – a exemplo das Forças 
Armadas - com base na disciplina e hierarquia e composta por militares 
estaduais (SANTA CATARINA, 2019a). 

 Após diversos casos de desastres naturais, nos quais se destacam o 

Furacão Catarina, em 2004, e a enchente no Vale do Itajaí, de 2008, o Corpo de 
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Bombeiros Militar de Santa Catarina criou, em 2011, a chamada Força-Tarefa (FT), 

uma equipe multidisciplinar de pronta-resposta altamente especializada e 

estruturada para atendimentos em casos de situações extremas ou eventos críticos. 

O principal objetivo da sua criação é a permanente prontidão de um total de 14 

grupos em condições de realizar a pronta-resposta a desastres de grandes 

proporções em qualquer lugar do Estado, aumentando, assim, as chances de 

socorrer as vítimas ainda com vida, nas primeiras horas dos eventos extremos 

(CBMSC, 2017).  

A FT é ativada, internamente, por inciativa do Cmt do Batalhão de Bombeiro 

Militar a que pertence, nos casos em que a capacidade de resposta da Organização 

de Bombeiro Militar local for superada ou a magnitude do evento for intenso, em 

eventos naturais extremos ou ocorrências ordinárias de grande magnitude (CBMSC, 

2017). 

 

FIGURA 6 – Evacuação aeromédica pela Força-Tarefa. 
Fonte: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 

Cada FT é composta de 20 a 30 militares, sendo que o efetivo mínimo da 

equipe de emprego é de oito homens. Cada equipe formada é estruturada e 

equipada para atuação nas seguintes áreas: estruturas colapsadas; desastres 

urbanos causados por eventos naturais de origem eólica; deslizamentos; 

alagamentos, inundações e enxurradas; incêndios florestais; acidentes com 

aeronaves em trânsito; e rompimento de barragens. Para cada área de atuação, o 



49 

 

militar integrante da FT é especializado mediante Curso de Extensão, com carga 

horária que varia de 60 a 110 horas (CBMSC, 2018). 

 Diante do aumento na recorrência de desastres naturais em áreas de grande 

densidade demográfica, o CBMSC normatizou a criação do Batalhão de Ajuda 

Humanitária (BAjH), com a missão de apoiar a comunidade nestes momentos em 

que se encontra vulnerável e apoiar a volta à normalidade dos ambientes 

impactados (SANTA CATARINA, 2017). 

 A forma de atuação do BAjH está voltada para o apoio e a execução das 

ações de DEC, nas fases de resposta aos desastres, de conforto social humanitário 

e de recuperação das populações atingidas com o intuito de garantir os meios 

básicos necessários à subsistência das vítimas (SANTA CATARINA, 2017).  

 O BAjH poderá atuar em diferentes categorias de ações de assistência 

humanitária, conforme Quadro abaixo:  

Ações de 

Gestão 

Atuar em conjunto para auxiliar a Coordenação Local na gestão das ações de 

Ajuda Humanitária; atuar em conjunto para ser o elo da Coordenação Local com 

os demais órgãos envolvidos nas ações de Ajuda Humanitária; atuar em conjunto 

para coordenar os serviços voluntários que vierem agregar à Coordenação Local; 

e atuar em conjunto para coordenar as ações de ajuda humanitária da operação. 

Ações de 

Apoio Tático 

Auxiliar na instalação e abertura dos abrigos provisórios; auxiliar na limpeza das 

áreas afetadas; auxiliar na recepção e distribuição de materiais de limpeza; 

auxiliar nas ações de provisão e distribuição de alimentos e água potável; auxiliar 

nas ações de provisão distribuição de roupas e materiais de higiene; auxiliar na 

oferta de serviços gerais, como transporte, comunicação, apoio médico, apoio 

psicológico; e auxiliar na gestão de desastres. 

Ações 

Operacionais 

Apoiar a realização da limpeza das áreas afetadas; apoiar o recebimento e 

distribuição de materiais de limpeza; apoiar o recebimento e distribuição de 

alimentos e água potável; apoiar o recebimento e distribuição de roupas e 

materiais de higiene; apoiar a realização do enlonamento de casas e encostas ou 

locais de risco; apoiar a realização do entelhamento de casas; apoiar a 

realização do levantamento de danos e vítimas; e apoiar a realização da 

produção de documentação afetas ao desastre em apoio às estruturas 

municipais, estaduais, federais e nacionais ou internacionais. 

QUADRO 2 – Níveis de atuação do Batalhão de Ajuda Humanitária do CBMSC. 
Fonte: SANTA CATARINA, 2017 (adaptado). 

 Atualmente, apesar da criação da BAjH estar regulamentada em Diretriz 

específica e aprovada pelo Comando Geral do CBMSC, a estrutura física do 

Batalhão ainda não foi implantada. 
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2.1.5 O Exército Brasileiro em apoio à Defesa Civil em inundações  

 

 No âmbito nacional, conforme ilustrado abaixo, no Gráfico 2, a F Ter tem 

sido empregada, com frequência, em ações subsidiárias diversas, sobretudo nas 

operações em apoio à DEC, devido às seguintes características peculiares do EB: 

rapidez de resposta (prontidão), mobilidade, expertise profissional, identificação da 

sociedade local com as tropas, capacidade de atuação em todo o território nacional 

(capilaridade) e eficientes estruturas de Comando e Controle (C²), transporte e 

logística (ARAÚJO, 2013; BRASIL, 2013a).  

 

GRÁFICO 2 – Série histórica de apoios do EB em Operações Subsidiárias. 
Fonte: REIS, 2019. 

 

2.1.5.1 Base legal de emprego da Força Terrestre 

 

A atuação do EB em ações subsidiárias no apoio às vítimas de inundações 

deve ocorrer em conformidade com as normas legais do ordenamento jurídico 

vigente no País. Em ordem hierárquica das leis, a Constituição Federal de 1988, 

seguida da lei complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e suas alterações 

posteriores, e a regulamentação feita pela Política Nacional de Defesa 

(PND)/Estratégia Nacional de Defesa (END), fundamentam o emprego do EB nas 

respostas às inundações no Brasil (BRASIL, 1999; BRASIL, 2004; BRASIL, 2012c; 

BRASIL, 2016a). 

Primeiramente, a Carta Magna, nos seus artigos 21º e 22º, estabelece 

competências à União nos termos de planejamento e de promoção de Segurança 

Ambiental relacionadas às inundações por meio de legislação sobre defesa civil: 
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Art. 21. Compete à União: XVIII - planejar e promover a defesa permanente 
contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as 
inundações; 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa 
civil e mobilização nacional (grifo nosso) (BRASIL, 2016a). 
 

 Apesar da responsabilidade das deliberações legais, o Governo Federal 

delega, em primeiro plano, aos Governadores do Estado, por meio dos bombeiros 

militares, a atribuição de execução de atividades de defesa civil. Portanto, os Corpos 

de Bombeiros Militares, em sua essência, são as instituições vocacionadas por lei 

para atuar em apoio à DEC. 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.  
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.  
§ 6º - as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares 
e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, 
aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (grifo 
nosso) (BRASIL, 2016a). 

  

 Em conformidade com o Artigo 142 da Constituição Federal, buscando 

normatizar a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas em ações 

subsidiárias, a lei complementar nº 97 (1999) expressa claramente que à F Ter cabe, 

como atribuição subsidiária geral, cooperar com a DEC sem que haja 

comprometimento de sua destinação constitucional. 

Art. 1ª As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem.  
Parágrafo único. Sem comprometimento de sua destinação 
constitucional, cabe também às Forças Armadas o cumprimento das 
atribuições subsidiárias explicitadas nesta Lei Complementar.   
Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, 
cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma 
determinada pelo Presidente da República (grifo nosso) (BRASIL, 1999). 

 

 Diante disso, em caráter complementar às suas atribuições constitucionais, a 

execução de atividades de cooperação com a DEC é tida como missão secundária 

do EB no território nacional. Ou seja, ao receber a determinação presidencial de 

apoio às atividades de defesa civil, cabe à F Ter auxiliar o bombeiro militar, nas 

ações de socorro às vítimas decorrentes de calamidade pública (BRASIL, 2016a). 
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 Emparelhado com a Lei Fundamental do país, o MD estabeleceu as 

PND/END como instrumentos orientadores da Defesa brasileira, definindo Objetivos 

Nacionais de Defesa e orientações para o preparo e o emprego dos setores militar e 

civil em todas as esferas do Poder Nacional (BRASIL, 2012c). 

De acordo com as PND/END, preservar a segurança nacional requer medidas 

de largo espectro, envolvendo, além da defesa externa, a defesa civil. Com esta 

finalidade, foi estabelecido como Objetivo Nacional de Defesa a manutenção de uma 

F Ter moderna, integrada e adestrada por meio da estruturação das OM em torno de 

capacidades, dotando-se de pessoal e material compatíveis com suas missões 

prevista em leis, sejam elas precípuas ou secundárias (BRASIL, 2012b). 

 Em 2013, atendendo às PND/END e respaldado no aumento do número de 

apoios prestados pelas Forças Armadas à DEC em desastres naturais no Brasil, o 

MD elaborou o Plano de Emprego das Forças Armadas em Casos de Desastres. O 

objetivo deste Plano é orientar as Forças Armadas no planejamento, na 

coordenação com outros órgãos e na execução das ações a serem desenvolvidas 

em apoio ao SINPDEC, com vistas a permitir maior efetividade às ações 

subsequentes e à capacidade de se sustentar operacionalmente em ambiente 

colapsado por desastres (BRASIL, 2013a). 

Em consonância com o exposto, levando-se em consideração que o 

SINPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da administração pública federal, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pode-se afirmar que é dever legal 

do Município, em primeiro escalão, coordenar as ações de defesa civil em 

articulação com a União e, por consequência, com a F Ter, a qual ocupa um escalão 

subsequente de atuação (BRASIL, 2012b). 

 Portanto, diante da base legal para o emprego do EB e do que prescreve a 

PNPDEC, as ações da F Ter sob coordenação da DEC em resposta às inundações 

exprimem uma excepcionalidade de atuação. Entretanto, elas não podem ser 

encaradas como missões menos importantes.  

Sem comprometimento de sua missão constitucional, as Forças Armadas 
atuarão em cooperação com os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (SINPDEC), com ações estruturadas de resposta à ocorrência de 
desastre natural ou antrópico, a fim de contribuir com o socorro às situações 
de emergência e de estado de calamidade pública, atenuando os seus 
efeitos, ajudando na preservação da vida humana e do bem estar da 
população atingida, cooperando com o restabelecimento da normalidade 
social (BRASIL, 2013a). 
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Assim, as leis reguladoras da matéria de Defesa Civil definem que o 
ministério que trata dos assuntos de Defesa Civil no âmbito federal é o 
Ministério da Integração Nacional, que o faz por intermédio da Secretaria 
Nacional de Defesa Civil (SEDEC); estabelece a Defesa Civil como conjunto 
de ações destinado a evitar desastre, vinculando a Defesa Civil com os 
desastres naturais; institui um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(SINPDEC) para efetivar as ações da Defesa Civil em todo o território 
nacional; define o que é desastre natural e que pode se tornar uma Situação 
de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP); definirá se o 
MD integrará o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC); 
instituem a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) atribuindo 
as competências dos entes federados; e, por fim destacam a necessidade do 
município estruturar o órgão de proteção e de defesa civil para que, em 
articulação com a União e os Estados e em conjunto com os órgãos setoriais, 
estando aí incluídas as Forças Armadas, e com a comunidade ele possa 
coordenar as ações de prevenção, preparação, resposta e reconstrução, no 
momento do enfrentamento a eventos adversos que, eventualmente, podem 
atingir o seu território (ARAÚJO, 2013, p. 142– 143). 
 

De acordo com as normas legais supracitadas, o emprego das Forças 

Armadas ocorrerá quando forem insuficientes as capacidades do órgão competente 

e com menor duração possível, uma vez que as OCCDEC não refletem a atividade 

fim da F Ter. Contudo, em situação de resposta a desastres naturais, a F Ter não 

deve assumir o Controle Operacional dos órgãos de DEC ou dos Órgãos de 

Segurança Pública, devendo seu emprego se delinear ao apoio e à coordenação 

com esses órgãos. Entretanto, as Forças Armadas podem assumir, 

momentaneamente e em caráter excepcional, a coordenação das ações até o 

restabelecimento da capacidade mínima de resposta dos governos estadual e 

municipal, conforme descrito na Seção a seguir (BRASIL, 2013a).  

 

2.1.5.2 O emprego da Força Terrestre em resposta imediata às inundações 

 

Conivente com o Plano de Emprego das Forças Armadas em Casos de 

Desastres, em 2015, o MD publicou as Instruções para Emprego das Forças 

Armadas em Apoio à Defesa Civil, com o objetivo de orientar as Forças Armadas 

quanto ao planejamento, à coordenação e à execução das ações em apoio às 

atividades relacionadas com a DEC. 

2.2 Enunciado da Missão das Forças Armadas   
Cooperar, mediante autorização, com os órgãos e entidades que possuem 
competências relacionadas com a Defesa Civil. Para isso, ficar em 
condições de apoiar ações preventivas, incluindo planejamentos, instrução 
e simulações, e de resposta a desastres, tudo com vistas a evitar ou mitigar 
os efeitos daquelas ocorrências; a preservar o bem-estar da população; e a 
restabelecer a normalidade social (BRASIL, 2015c). 
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Diante dessas Instruções, constata-se que, ao serem abordados 

detalhadamente a missão das Forças Armadas, a sistemática de emprego das 

Forças Armadas, o C² e a Logística, a lacuna que existia no nível estratégico das 

operações foi preenchida em 2015. 

Alinhado com as diretrizes do MD, o EB, por intermédio das Diretrizes do 

Comandante do Exército (BRASIL, 2019b), evidencia a manutenção com as gestões 

junto ao MD a fim de aproveitar as oportunidades de participação da F Ter em 

Operações de Paz e Ajuda Humanitária, individuais e com o emprego de tropas. 

No que compete à F Ter para cumprir o Plano de Emprego das Forças 

Armadas em Casos de Desastres (2013a), o emprego da tropa em cooperação com 

o SINPDEC é realizado sob duas formas de atuação: 

 a) De forma planejada, em resposta a solicitação do Centro Nacional de 

Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD): o CENAD realiza declaração 

formal de estado de emergência ou calamidade pública mediante o pedido de apoio 

dos governos estaduais e/ou municipais. Por meio de determinação presidencial, 

após acordo com os Ministérios da Saúde, da Defesa e do Desenvolvimento 

Regional, a F Ter é emprega em apoio à DEC. 

 b) De forma emergencial, em cooperação emergencial e ligação direta com 

os governos municipais e/ou estaduais: o desastre natural ocorre de maneira 

repentina, provocando o comprometimento da capacidade de coordenação e de 

resposta imediata dos governos estaduais e municipais. Consequentemente, surge a 

urgência das ações das OM locais de resposta nas horas subsequentes ao desastre, 

a fim de preservar a vida humana e evitar grave prejuízo material.  

 Já no nível operacional das operações, coerente com o Plano de Emprego 

das Forças Armadas em Casos de Desastres, o COTER, por meio do Diretriz de 

Planejamento de Ações Subsidiárias Nº 01/14, normatiza a concepção do emprego 

do EB em ações de apoio à DEC. 

Quando ocorrer um desastre natural ou antrópico que requeira o emprego 
de meios da Força Terrestre, tendo em vista a existência de vidas humanas 
em perigo iminente e/ou grave prejuízo material, os Comandantes de 
Organizações Militares (OM) localizadas no(s) município(s) sinistrado(s) ou 
próximo(s), mediante solicitação dos órgãos de defesa civil locais, atuarão 
no socorro emergencial de acordo com as orientações preestabelecidas 
nesta Diretriz (BRASIL, 2014c).  
 

 Logo, a OM local, via Cadeia de Comando, possui a iniciativa das ações, 

devendo o MD ser informado sobre o apoio local na primeira oportunidade. Os 

eventos emergenciais, foco desta pesquisa, serão caracterizados como de curta 
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duração (até 72 horas), média duração (de 72 horas até 10 dias) e de longa duração 

(acima de 10 dias) (BRASIL, 2006). 

Diante disso, o apoio imediato prestado à DEC deverá, quando possível, ser 

aderente aos planejamentos prévios, coerente com os Planos de Contingência, e 

terá concentração de esforços nas áreas de C², Logística e Mobilidade. Pelo fato de 

que o EB não lidera o esforço de resposta a desastre, as ações na forma 

emergencial deverão ser transferidas gradativamente para os órgãos de DEC 

(BRASIL, 2014c). 

 

FIGURA 7 – Sistemática de acionamento do Exército no Sistema Nacional de Defesa Civil. 
Fonte: BRASIL, 2006. 

Assim, nessa conjuntura, independente da forma de atuação do EB em apoio 

à DEC, a F Ter emprega suas capacidades por meio das denominadas Operações 

de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA) (BRASIL, 2017e). 

 

2.1.5.2.1 Operações de Cooperação e Coordenação com Agências 

 

No Amplo Espectro dos Conflitos, a F Ter, quando empregada, pode realizar 

três tipos de operações básicas: Operações Ofensivas, Operações Defensivas e 

OCCA (BRASIL, 2017e). 

 As OCCA são tarefas executadas pelo EB essencialmente em situações de 

não guerra em apoio aos órgãos ou instituições, definidos genericamente como 

agências, com vistas a preservar o bem-estar dos cidadãos e proteger a sociedade. 
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Elas buscam inibir a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a divergência 

de soluções, levando os participantes a agirem com eficiência, eficácia, efetividade e 

menores custos mediante Operações Interagências (BRASIL, 2017e, p. 3-14). 

De acordo com o Quadro abaixo, é possível perceber que as operações em 

apoio à DEC constituem uma das OCCA:  

Tipos de Operações Características e Peculiaridades 

Garantia dos Poderes 

Constitucionais 
Assegurar o livre exercício dos poderes da República 

Garantia da Lei e da Ordem 
Preservar a ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio 

Atribuições Subsidiárias 

Estabelecidas por instrumentos legais  

Atribuições subsidiárias gerais 

Atribuições subsidiárias particulares 

Prevenção e Combate ao 

Terrorismo 

Prevenção (Antiterrorismo)  

 Combate (Contraterrorismo) 

Sob a Égide de Organismos 

Internacionais 

Arranjos internacionais de defesa coletiva 

Operações de Paz e Estabilização 

Ações de Caráter Humanitário 

Em apoio à política externa em 

tempos de paz ou crise 

Concentração de Forças Terrestres 

Exercícios de adestramento e demonstração de capacidades 

Mobilização de meios de combate 

Movimento de forças em ações diplomáticas 

Outras operações 

(não guerra) 

Segurança de grandes eventos e de Chefes de Estado 

Garantia da Votação e Apuração 

Fiscalização de armas e produtos controlados  

Salvaguarda de pessoas e bens no exterior 

Patrulha fluvial 

QUADRO 3 – Tipos de Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. 
Fonte: BRASIL, 2017e, p 3-15(adaptado). 

Do exposto, as atribuições subsidiárias gerais são cooperações com o 

desenvolvimento nacional e com a DEC, na forma determinada pelo Presidente da 

República. Assim, as operações militares iniciadas pelo apoio à DEC são chamadas 

de OCCDEC ou OADEC, nas quais o EB atua sob coordenação desta agência. 

Nessas operações, dificilmente a DEC municipal ou estadual terá à 

disposição pessoal e meios necessários para coordenar todas as agências ou fazer 

frente às demandas da inundação. Em virtude das suas características, tal 

capacidade pode ser fornecida pela F Ter com a maior brevidade possível até o 

restabelecimento da capacidade mínima da DEC. 
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2.1.5.2.2 Operações de Ajuda Humanitária no território nacional 

 

 No que compete ao nível operacional das operações, diante do vácuo 

doutrinário acerca do emprego das tropas do EB em operações fruto de desastres, o 

Centro de Doutrina do Exército publicou a Nota de Coordenação Doutrinária Nr 

01/2014 (NCD 01/2014), com o objetivo de estabelecer um produto doutrinário 

acerca das ações da tropa em ajuda humanitária em território nacional ou no 

exterior. 

Ajuda Humanitária – Urgente prestação de socorro de natureza diversa 
realizada para prestar assistência cívico-social, proteger, amparar e 
oferecer bem-estar às populações vitimadas e para reduzir os efeitos de 
desastres naturais ou acidentes provocados pelo homem, que representem 
séria ameaça à vida ou resultem em extenso dano ou perda de propriedade 
(BRASIL, 2013b). 

De acordo com a NCD 01/2014, independente do ambiente operacional de 

atuação da tropa, as ações de ajuda humanitária inseridas no contexto de OCCDEC 

são chamadas de Operações de Ajuda Humanitária (OpAjHum). Trata-se de uma 

Operação Interagências destinada a realizar atividades específicas para aliviar o 

sofrimento humano e prestar assistência cívico-social, de forma a complementar o 

esforço de resposta do governo e de organizações não governamentais (ONG) com 

o emprego da tropa (BRASIL, 2014a). No território nacional, as OpAjHum têm como 

orientação principal cumprir missões em apoio à DEC e com os órgãos e entidades 

que possuem competências relacionadas com a resposta ao desastre (BRASIL, 

2015c). 

O EB operacionaliza as OpAjHum por meio do emprego da chamada Força 

de Ajuda Humanitária (FAjHum). A FAjHum é uma “força temporária constituída para 

realizar uma Operação de Ajuda Humanitária, integrando, com os meios 

necessários, o esforço de resposta em caso de desastre no Brasil e no exterior” 

(BRASIL, 2014a, p.5). 

O emprego de tropas em OpAjHum é conduzido com a utilização de 

capacidades inerentes às OM, ou seja, o objetivo da formação de uma FAjHum é a 

possibilidade de agregar capacidades previamente disponíveis nas OM, em 

decorrência da organização de pessoal e material e do adestramento voltado para a 

missão principal (como mão de obra, meios de transporte etc.) ao esforço da 

resposta ao desastre. Assim como são distribuídas as capacidades nas operações 
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militares convencionais, as capacidades requeridas em OpAjHum são mapeadas por 

meio das Funções de Combate (BRASIL, 2014a, p.11). 

Funções de 

Combate 
Capacidades normalmente necessárias 

Comando e 

Controle 

Realizar a avaliação de desastres; realizar a ligação com autoridades e agências; 

estabelecer Sistemas de C2; e realizar Operações de Informação. 

Logística 

Realizar o planejamento logístico; gerenciar contratos e estoques; realizar a 

triagem de doações; realizar a purificação de água; realizar apoio de saúde 

(triagem e atendimento); distribuir alimentação, água, cobertores, materiais de 

higiene e medicamentos; realizar transportes; realizar reparo e construção; 

proporcionar apoio técnico de engenharia; realizar evacuação; realizar serviços 

mortuários controlados; e montar e operar acampamentos para deslocados e 

refugiados. 

Inteligência  

Executar reconhecimentos (aéreo e terrestre); processar dados de inteligência; e 

analisar e avaliar a população, o terreno, possíveis forças adversas e as condições 

meteorológicas. 

Proteção 

Realizar o isolamento de área; manusear e controlar produtos perigosos; prover a 

segurança da tropa e de campos de internamento de civis (deslocados/refugiados); 

prover a segurança de instalações e locais de armazenagem e distribuição; prover 

a segurança de comboios; realizar monitoramento e detecção QBRN; realizar 

descontaminação; executar controle de danos QBRN; e realizar o controle e a 

guarda de presos. 

Movimento e 

Manobra  

Realizar Operações de GLO; operar e controlar zonas de pouso de helicópteros; e 

controlar o movimento de pessoas. 

QUADRO 4 – Funções de combate nas Operações de Ajuda Humanitária. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

 As OpAjHum são divididas em cinco fases, conforme o Quadro a seguir: 

Fases da Operação de 

Ajuda Humanitária 
Considerações 

1º Fase – Avaliação da Situação 

e Preparação 

Atuação do Destacamento de Resposta Imediata. Identificação 

das capacidades necessárias para a montagem da Força de 

Ajuda Humanitária.  

2º Fase: Desdobramento da 

Força de Ajuda Humanitária 
Desdobramento para realizar o auxílio à população atingida. 

3ª Fase: Execução da Operação 

de Ajuda Humanitária 

Restabelecimento da normalidade com a maior brevidade 

possível. 

QUADRO 5 – Fases da Operação de Ajuda Humanitária (continua). 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 
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4ª Fase: Transição para outras 

Agências 

Assunção paulatina do controle da situação pelas instituições 

do governo local. 

5ª Fase: Retraimento da Força 

de Ajuda Humanitária 

Autoridades locais assumem por completo o controle da 

situação 

QUADRO 5 – Fases da Operação de Ajuda Humanitária (conclusão). 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

Conforme ilustrado na Figura 8, o desdobramento de meios militares em 

resposta às inundações deve ser escalonado ao longo das primeiras 72 horas. 

Apesar do emprego militar ser concebido de forma a complementar o esforço de 

resposta a desastre do governo local, a velocidade de resposta inicial do vetor militar 

acaba sendo um fator crítico para o sucesso de uma OpAjHum.  

 

FIGURA 8 – Escalonamento do desdobramento dos meios militares. 
Fonte: BRASIL, 2014a. 

Nesse contexto, as inundações têm demonstrado que a coordenação entre os 

atores humanitários e militares, particularmente na fase inicial, é essencial para a 

execução em tempo hábil do socorro à população atingida. Portanto, nos níveis 

operacional e estratégico de planejamento e condução das operações, dependendo 

da magnitude do desastre, será estabelecido, em caráter temporário, o Centro de 

Coordenação de Operações de Ajuda Humanitária (CCOpAjHum) (BRASIL, 2014a).  

 

FIGURA 9 – Organização do Centro de Coordenação de Operações de Ajuda 
Humanitária por células. 
Fonte: BRASIL, 2014a. 



60 

 

Congruente com a tendência do Ambiente Operacional Interagências 

contemporâneo, consoante com a Figura 9, o CCOpAjHum é constituído de uma 

equipe multidisciplinar com o propósito de obter a unidade de esforços de todas as 

agências envolvidas em resposta ao desastre. Assim, os trabalhos de coordenação 

são voltados ao emprego eficaz dos meios disponíveis no momento e local 

necessário, evitando a duplicidade de esforços (BRASIL, 2014a). 

Inicialmente, o apoio militar é desdobrado pelo Destacamento de Resposta 

Inicial (DRI). O DRI é um módulo precursor de rápido desdobramento com o objetivo 

de realizar a avaliação do desastre, realizar o reconhecimento inicial para o 

desdobramento das primeiras foças e realizar a ligação e coordenação inicial com o 

governo local, com outros atores envolvidos e com as OM que, porventura, já 

estejam atuando no desastre. O DRI é estruturado conforme a Figura 10, a seguir. 

 

FIGURA 10 – Organização do Destacamento de Resposta Inicial. 
Fonte: BRASIL, 2014a. 

Com base no trabalho do DRI, a nomeação dos integrantes do CCOpAjHum é 

consolidada e a FAjHum é dimensionada e organizada. Assim, a FAjHum é enviada 

ao local, devendo iniciar suas ações entre 24 e 72 horas após a ocorrência do 

desastre. A Figura abaixo ilustra as atividades iniciais do DRI. 

 

FIGURA 11 – Atividades do Destacamento de Resposta Inicial. 
Fonte: BRASIL, 2014a, p.16. 
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Em relação à composição estrutural, a organização da FAjHum está 

intrinsicamente ligada à existência, ou não, de OM na região do desastre e à 

dimensão da tragédia, podendo ser estruturada de três formas distintas.  

A primeira forma é determinada com base em um Comando externo à região 

do desastre, ou seja, nos casos em que houver OM na região atingida pelo desastre. 

Nesse caso, a FAjHum será composta com base em um comando de U ou GU de 

outra região e o DRI pode ou não ser incorporado à estrutura da Força, o que 

dependerá da compatibilidade hierárquica entre ambos. Geralmente, esta forma de 

atuação decorre de inundações de média e grande intensidade.  

A seguir, na Figura 12, é ilustrada a a FAjHum com base em um Comando 

externo à região do desastre. Entretanto, Para este estudo, este caso não será alvo 

de análise, pois extrapola o nível tático das operações. 

 

FIGURA 12 – Força de Ajuda Humanitária estruturada com base 
em um Comando externo à região do desastre.  
Fonte: BRASIL, 2014a, p.21. 
 

A segunda forma de organização da FAjHum é determinada a partir de um 

Comando enquadrante, da U local e de outras OM necessárias à condução das 

operações. Nesses casos, o desastre natural é de média ou grande intensidade, 

provocando a necessidade de emprego de meios de grande envergadura na 

resposta ou de esforço de resposta que demande mais de uma U (BRASIL, 2014a, 

p.19).  

A seguir, a Figura 13 ilustra a estruturação da FAjHum com base em um 

Comando enquadrante. Contudo, para este estudo, o emprego desta forma será 

alvo de apreciação, pois engloba o nível tático das operações. 
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FIGURA 13 – Força de Ajuda Humanitária estruturada com 
base em um Comando enquadrante. 
Fonte: BRASIL, 2014a, p.20. 

A terceira forma de organização da FAjHum é determinada com base em 

Comando de OM local. Sempre que possível, a FAjHum será estruturada com este 

tipo de organização, desde que os meios a serem empregados na resposta à 

inundação possam ser colocados sob o controle operacional do Cmt da FAjHum 

(BRASIL, 2014a, p.18). Geralmente, esta forma de atuação decorre de inundações 

de pequena intensidade.  

Abaixo, a Figura 14 descreve a FAjHum estruturada com base em Comando 

de U local. Para este estudo, esta forma de estruturação será alvo de análise, pois 

envolve o nível tático das operações em questão. 

 

FIGURA 14 – Força de Ajuda Humanitária estruturada com 
base em Comando de Unidade local. 
Fonte: BRASIL, 2014a, p.19. 

No nível tático das operações, o apoio nas primeiras 24 horas é realizado 

pela OM local (no caso de possuir sede na área ou próxima da área afetada) e pelo 
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DRI, módulo de resposta inicial estruturado e enviado pelo Centro de Coordenação 

de Operações do Comando Militar de Área. 

No caso da constatação de necessidade de resposta imediata às inundações 

em áreas onde há a presença da F Ter, o apoio inicial pode ser deflagrado pela 

própria OM local, de maneira isolada, em simultaneidade com o do emprego do DRI, 

conforme ilustrado na Figura 15. Preferencialmente, este apoio deve ser realizado 

conforme planejamento prévio, com os meios de pessoal e de material orgânicos da 

própria OM e com foco em C², Mobilidade e Logística, independente da natureza da 

tropa (BRASIL, 2014c). 

 

FIGURA 15 – Emprego do Exército Brasileiro em Operações de Ajuda Humanitária no Brasil. 
Fonte: BRASIL, 2014a, p.23. 

 Torna-se pertinente salientar que o apoio inicial é prestado mediante 

coordenação da DEC, por meio de declaração de emergência ou de calamidade 

pública. Entretanto, as Forças Armadas podem assumir, momentaneamente, a 

coordenação das ações até o restabelecimento da capacidade mínima de resposta 

dos governos estadual e municipal. Para que isto ocorra, as ações deverão estar de 

acordo com o previsto em Protocolo de Ações Interministeriais e, quando possível, 

atender aos planejamentos já efetuados pela OM na prática de eventos previstos 

(Planos de Contingência) (BRASIL, 2013a). 

Nesse mesmo cenário, o O Lig da OM local é o responsável pelas primeiras 

coordenações com a DEC. O prudente emprego da tropa depende da averiguação 

da real necessidade de suas ações em determinada atividade. Para que isto ocorra, 

o O Lig deve estar capacitado para que possa assessorar os agentes de DEC nas 

decisões do emprego da tropa em missões decorrentes da inundação, evitando, 

assim, o subemprego ou a dualidade das ações (BRASIL, 2014a). 
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Diante do caráter emergencial do apoio prestado pela OM local em caso de 

inundações, a escassez de produtos doutrinários que orientem a capacitação 

específica necessária da tropa nas primeiras medidas de auxílio à população pode 

acarretar o desperdício de tempo com vistas ao alcance às condições mínimas 

operacionais de emprego. 

O nível de capacitação operacional específica desejável para o emprego da 

tropa de OM localizada na região do desastre, após inundações bruscas ou 

graduais, é alcançado por meio da aplicação de instrução militar, da aquisição do 

material de dotação e da composição da estrutura organizacional, o que caracteriza 

a necessidade de um estado de prontidão permanente da tropa durante todo o ano.  

Indo ao encontro do escopo desta dissertação de mestrado, dentre os fatores 

da decisão empregados no processo decisório, o fator tempo é tido como 

característica fundamental para o atingimento do Estado Final Desejado em 

OADEC, mediante o emprego do EB em OCCDEC, na resposta imediata às 

inundações. A velocidade de resposta inicial é um fator crítico para o sucesso de 

uma OpAjHum. Quanto melhor forem as características de prontidão da tropa, 

menos tempo será levado para o desencadeamento das missões. Em consequência, 

melhor será o desempenho da tropa em resposta às missões, acarretando maior 

número salvas e em menor prejuízo material e financeiro para o Estado. 

Por fim, após as 72 horas iniciais da ocorrência do desastre, o trabalho de 

apoio prestado pelo EB às vítimas de inundações é bastante explorado pela mídia. A 

literatura aborda amplamente sobre as atividades desenvolvidas pelo componente 

militar, no território nacional, em prol da população afetada por desastre natural: 

auxiliar a DEC no planejamento e coordenação das ações de resposta ao desastre; 

reabilitação do cenário do desastre com as atividades de avaliação de danos, 

vistoria e elaboração de laudos técnicos; desobstrução e remoção de escombros; 

sepultamento; limpeza; descontaminação; desinfecção e desinfestação do ambiente; 

reabilitação de serviços essenciais e recuperação de unidades habitacionais de 

baixa renda; fornecimento de recursos humanos para auxílio em atividades diversas; 

controle de tráfego; auxílio no combate a incêndio; executar transporte de materiais 

e gêneros; reconhecimentos de locais isolados e de difícil acesso; socorro às 

vítimas; assistência às populações vitimadas com as atividades de logística, 

assistenciais e de promoção da saúde; e escoltas de comboio (KERSUL, 2011; 

SCHWARZER, 2011; ARAÚJO, 2013; LIMA, 2015). 
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2.1.5.3 O preparo da tropa para as ações subsidiárias  

 

Para que a F Ter atinja o nível adequado de adestramento que capacite a 

tropa a cumprir missões fundamentais fruto de desastres naturais, é necessário que 

o EB desempenhe atividades permanentes de planejamento, organização e 

articulação, instrução, inteligência e mobilização. A execução destas atividades é 

alcançada por meio do preparo dos seus efetivos antevisto em lei complementar: 

Art. 13. Para o cumprimento da destinação constitucional das Forças 
Armadas, cabe aos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica 
o preparo de seus órgãos operativos e de apoio, obedecidas as políticas 
estabelecidas pelo Ministro da Defesa. 
§ 2

o
 No preparo das Forças Armadas para o cumprimento de sua 

destinação constitucional, poderão ser planejados e executados exercícios 
operacionais em áreas públicas, adequadas à natureza das operações, ou 
em áreas privadas cedidas para esse fim. 
§ 3

o
 O planejamento e a execução dos exercícios operacionais poderão ser 

realizados com a cooperação dos órgãos de segurança pública e de órgãos 
públicos com interesses afins (BRASIL, 2004). 
 

O conceito operativo do Exército preconiza a máxima integração entre vetores 

militares e civis, que buscam a unidade de esforços no ambiente interagências. 

Coerente com Processo de Transformação de Exército na Era do Conhecimento, o 

preparo condizente da tropa para atuar em apoio à DEC está diretamente 

relacionado com a busca de novas competências e capacidades de apoiar com 

maior eficiência as vítimas no cenário de desastre provocado por inundações. 

O Exército Brasileiro adota a geração de forças por meio do planejamento 
baseado em capacidades (PBC). O desenvolvimento de capacidades é 
baseado na análise da conjuntura e em cenários prospectivos, com o 
objetivo de identificar as ameaças concretas e potenciais ao Estado. 
Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou Organização Militar para 
cumprir determinada missão ou atividade. Essa aptidão é exercida sob 
condições e padrões determinados, pela combinação de meios para 
desempenhar uma gama de tarefas (BRASIL, 2019d).   
 

De acordo com a DMT (BRASIL, 2019d), capacidade é a aptidão requerida a 

uma tropa, para que possa cumprir determinada missão, sendo conquistada a partir 

de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: 

Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura 

(DOAMEPI).  

Para que as OM atinjam o nível máximo de prontidão operativa tão necessária 

no emprego da tropa em OpAjHum e OCCDEC, a F Ter conquista as capacidades 

que lhes são requeridas capacitando e/ou aperfeiçoando o DOAMEPI por meio do 

Sistema de Instrução Militar (Doutrina, Adestramento, Educação e Infraestrutura), no 

Subprojeto Força Humanitária (Doutrina, Adestramento, Organização e Material) e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm#art13%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm#art13%C2%A73
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na capacitação do pessoal no exterior ou com base em doutrinas estrangeiras 

(Doutrina, Pessoal e Educação).  

 

2.1.5.3.1 O Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro  

 

De forma a atender as demandas do ambiente operacional moderno, a F Ter 

atualizou o Planejamento Estratégico do Exército (PEE) para os anos de 2016 à 

2019 com o objetivo, dentre outros, de cooperar com o desenvolvimento nacional e o 

bem-estar social do Brasil, de implantar um novo e efetivo Sistema Operacional 

Militar Terrestre e de ampliar a integração do EB à sociedade. Com a estratégia de 

aperfeiçoar a estrutura de apoio às Operações Interagências e ações subsidiárias, o 

plano determina que, além do adestramento para a missão precípua de Defesa da 

Pátria, a F Ter tenha capacidade para atuar em ações humanitárias no território 

nacional (BRASIL, 2017g, p. 16). 

Ainda, alinhado com a missão de manter-se permanentemente em condições 

de responder às demandas de interesse nacional, conforme suas atribuições 

constitucionais e, consequentemente, fazer frente a um dos complexos desafios da 

atualidade que é ambiente humanitário, o EB manteve em seu PEE para os anos de 

2020 à 2023 o aprimoramento da capacidade da F Ter para atuar em apoio à DEC 

em caso de desastres naturais e antrópicos por meio da conclusão do Subprojeto de 

Cooperação com a Defesa Civil nos Comandos Militares de Área (BRASIL, 2019c).  

Em situações de desastres naturais envolvendo inundações de média e 

grande intensidade, a velocidade de resposta inicial é o fator crítico para o sucesso 

das operações. Logo, a capacitação operacional específica é essencial para que a 

tropa possua uma prontidão adequada, de modo a operar com maior eficiência em 

OCCDEC. 

Há necessidade de preparação da Força Terrestre para participar de 
operações em situação de não guerra, no contexto das operações de 
cooperação e coordenação com agências, em que pese não ser essa a 
missão precípua dos elementos da F Ter (BRASIL, 2017e, p. 2-14). 
 

De forma a capacitar a tropa para possíveis empregos, o COTER, 

anualmente, como parte do Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro 

(SIMEB), expede o Programa de Instrução Militar (PIM) com o objetivo de orientar a 

Instrução Militar da Força Terrestre em suas múltiplas vertentes, dentre elas as 

ações subsidiárias. Em relação às operações de adestramento em apoio à Defesa 
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Civil para 2018, somente é encontrado um único evento no PIM (BRASIL, 2018a). 

Estes eventos, que acontecem desde 2015, são realizados de forma conjunta no 

nível GU para cima e capacitam, principalmente, os Oficiais de Ligação com as 

agências envolvidas. 

O Ano de Instrução nas OM operacionais engloba o Programa de Instrução 

Individual para o Efetivo Variável, o Programa de Capacitação Técnica e Tática do 

Efetivo Profissional, o Programa de Adestramento e outros Programas, voltados 

para a adaptação ou formação de Oficiais e Sargentos Temporários.  O conteúdo de 

cada Programa, normalmente, estará contido em documento específico, 

denominado Programa-Padrão (PP) (BRASIL, 2018b).  

Em análise dos PP vigentes para a formação básica, qualificação e 

adestramento do combatente, não há matérias previstas para capacitação 

operacional específica em OpAjHum ou OCCDEC no ano de instrução, bem como 

não há um espaço de tempo nos diversos Períodos do Ano de Instrução destinados 

à preparação da tropa nesse sentido. 

Entretanto, no PP da Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional 

(CTTEP), documento que visa aperfeiçoar e manter os padrões individuais do 

Efetivo Profissional, verifica-se que somente há uma Tarefa prevista em assuntos de 

ações subsidiárias: “conhecer as principais ações subsidiárias do Exército na 

atualidade” (BRASIL, 2017a).  

Portanto, pode-se constatar que há uma deficiência no ganho e na 

manutenção das habilidades específicas para o Efetivo Variável e o Efetivo 

Profissional, respectivamente, voltados para as ações subsidiárias como um todo. 

Contudo, analisando o PP de Instrução de Preparação do Combatente Básico 

da Força Territorial, foi constatada a existência da Matéria Fundamental “Ação 

Comunitária e Defesa Civil”. Este PP visa preparar o Combatente Básico da Força 

Territorial, reservista 2ª Categoria, com destinação precípua no emprego em ações 

no território nacional, e não em Defesa Externa (BRASIL, 2012a). 

Assim sendo, as atividades de instrução dos Tiros de Guerra e de 

Organizações semelhantes são ministradas por Praças do EB que, em quase sua 

totalidade, parecem não ter recebido capacitação ou aperfeiçoamento específico 

para OpAjHum. Portanto, em um primeiro momento, infere-se que os objetivos 

individuais de instrução referentes a DEC não estão sendo plenamente atingidos por 

falta de conhecimento do efetivo profissional do EB. 
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Logo, a inexistência de produtos doutrinários e a inadequada capacitação 

específica, ambas referentes às ações militares de cooperação com a DEC, faz com 

que o preparo da tropa seja de modo dedutivo, sendo realizado com adaptação do 

treinamento convencional. Torna-se urgente a necessidade de aperfeiçoamento das 

normas reguladoras que balizam a capacitação, a qualificação e o aperfeiçoamento 

dos efetivos visando o emprego da F Ter no ambiente operacional interagências, em 

ações subsidiárias (BRASIL, 2013b). 

 

2.1.5.3.2 O Subprojeto Força Humanitária 

  

A F Ter é constituída por OM operativas, permanentes ou não, as quais são 

fundamentadas em um Quadro de Organização composto de Base Doutrinária, de 

Estrutura Organizacional, de Quadro de Cargos e de QDM. Para a geração de 

capacidades, devem ser levadas em consideração as capacidades requeridas para 

se contrapor os efeitos adversos provocados pelas inundações. Diante disso, os 

efetivos empregados devem se basear em estruturas organizacionais preexistentes; 

possuir composição modular, segundo as capacidades operativas demandadas pelo 

desastre; possuir flexibilidade, para adaptar-se com facilidade e economia de meios 

às variações na missão e situação; e possuir unidade de comando (BRASIL, 2019d, 

p. 4-3). 

Diante do ambiente operacional complexo, difuso, dinâmico e desafiador que 

é gerado pelas catástrofes naturais, a DMT busca algumas características dos 

elementos de emprego da F Ter de modo a estar em condições de enfrentar o 

cenário que se desenha.  Para isso, o EB almeja a organização dos efetivos em 

estruturas que possuam flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade (FAMES).   

Os elementos são organizados de forma a atender um número maior de 
alternativas de emprego e que seja possível estruturá-los por módulos, 
combinar armas, com possibilidade de alterar seu poder de combate, 
conforme a situação. Para tal, os elementos da F Ter devem evidenciar as 
características de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 
sustentabilidade (FAMES) (BRASIL, 2019d, p. 4-2). 

Com base nas características impostas pela estrutura organizacional da F 

Ter, o COTER, por intermédio da Chefia do Emprego da Força Terrestre, criou o 

Subprojeto Força de Ajuda Humanitária, com o propósito de orientar a capacitação a 

F Ter para o emprego em OpAjHum.  
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O Subprojeto é parte integrante do Programa de Modernização do Sistema 

Operacional Militar Terrestre e busca estabelecer procedimentos detalhados 

referentes à FAjHum de modo a consolidar a doutrina de emprego até 2022 (REIS, 

2019). Para tanto, as ações esperadas do Subprojeto para que sejam cumpridos os 

objetivos traçados são a capacitação do pessoal para atuar na Força Humanitária, a 

realização da experimentação doutrinária da Força Humanitária e a implantação da 

Força Humanitária nos Comandos Militares de Área (BRASIL, 2014b). 

 De acordo com as Diretrizes de Implantação do Subprojeto Força 

Humanitária, a Força Humanitária deve possuir, a priori, uma organização ad hoc1, 

ou seja, a Força deve ser constituída somente para fazer frente às missões 

decorrentes da catástrofe, especificamente, devendo ser utilizados os efetivos já 

existentes nas OM. Após terminadas as ações de ajuda humanitária, a Força deve 

ser desfeita, caracterizando a forma de emprego temporário e limitado (BRASIL, 

2014b).  

 Em relação ao material de emprego em ajuda humanitária, a Força 

Humanitária deve aproveitar ao máximo os meios militares pré-existentes na região 

atingida, complementando-os com outros meios necessários provenientes das OM 

de outras regiões. O conceito do emprego dual dos materiais de emprego militar 

previsto nos QDM torna-se impositivo na gestão do material, mas não impedirá que 

se agreguem novas tecnologias e especializações requeridas em situações de 

emergência que envolvam o risco de perdas de vidas humanas, como as catástrofes 

naturais oriundas de inundações (BRASIL, 2014b). 

O Projeto Piloto do Subprojeto foi conduzido no Comando Militar do Nordeste 

nos seguintes moldes: Estudos de Implantação (2013/2014), Exercício de 

Aprestamento em Natal (2014), Exercício de Adestramento em Recife (2015) e o 

Seminário/Reunião de DEC (2016) (REIS, 2019). A experimentação doutrinária 

definiu os seguintes objetivos operacionais do projeto: aprestar a tropa para 

emprego em uma OpAjHum; constituir o DRI; manter os laços de integração com os 

órgãos da DEC; aplicar ensinamentos colhidos desde a implantação do projeto, em  

_____________________ 
 

1 
O termo ad hoc ignifica “para esta finalidade", “para isso” ou "para este efeito". É uma expressão 

latina, geralmente usada para informar que determinado acontecimento tem caráter temporário e que 

se destina para aquele fim específico. 
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2014; contribuir para o aprimoramento da doutrina; e demonstrar a prontidão 

operacional em apoio à DEC (BRASIL, 2017h). 

Nos dias atuais, os estudos produzidos a partir do Projeto Piloto são utilizados 

como principal referência doutrinária para a implantação e consolidação da Força 

Humanitária nos Comandos Militares de Área.  

A segunda experimentação doutrinária ocorreu no Comando Militar do Sul, 

que consistiu em Reuniões Preliminares (2017), Exercício de Aprestamento/Vale do 

Itajaí (2017) e Exercício de Adestramento/Vale do Itajaí (2017). Para o 2º semestre 

de 2019, está previsto um Exercício de Manutenção de Padrões em Taió e em 

Indaial, Santa Catarina. 

Para os Comandos Militares do Leste e da Amazônia, já foram realizadas 

Reuniões Preliminares em 2017 e um Exercício de Aprestamento em 2018. Estão 

ocorrendo Reuniões Preliminares nos Comandos Militares do Norte e do Oeste para 

o adestramento da Força de Ajuda Humanitária. 

Cabe ressaltar que a finalidade do Subprojeto não é criar novas capacidades 

para a F Ter em si, mas sim orientar as capacidades já existentes no EB, por meio 

da instrução militar anual, em direção às ações em coordenação com a DEC. O 

Subprojeto pretende, portanto, adaptar a doutrina e os meios atuais do EB para o 

emprego em situação de desastre (BRASIL, 2014b). 

Nesse contexto, para este estudo, o termo capacitação se refere ao acrônimo 

DOAMEPI, pelo qual se considera que há a geração de capacidades quando a tropa 

é submetida ao Sistema de Instrução Militar (Doutrina, Adestramento, Educação e 

Infraestrutura), ao Subprojeto Força Humanitária (Doutrina, Adestramento, 

Organização e Material) e à capacitação de pessoal no exterior ou com referências 

de doutrinas internacionais (Doutrina, Pessoal e Educação).  

 

2.1.5.3.3 O Projeto Piloto: a experimentação doutrinária do DRI no Comando 

Militar do Nordeste  

 

Nos anos de 2014 e 2015, de forma a relatar os procedimentos iniciais e as 

propostas de adequação do Subprojeto Força Humanitária, o Comando Militar do 

Nordeste estabeleceu a formação de um Grupo de Trabalho (GT), com a finalidade 

de apresentar as propostas de operacionalização do DRI, de estrutura 

organizacional da FAjHum, de criação do Grupo de Busca e Resgate em Estruturas 
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Colapsadas (GBREC). Assim, este GT desenvolveu uma experimentação 

doutrinária, na forma de dois Cadernos de Trabalhos: 

1. Caderno de Trabalho – 1ª parte – ano 2014, de 30 de dezembro de 2015 

(BRASIL, 2015b), que retratou sobre o Destacamento de Resposta Inicial (DRI), a 

conduta de avaliação do desastre, o adestramento da Força de Ajuda Humanitária e 

a visão do GT acerca da Força a ser criada em 2015. 

2. Caderno de Trabalho – 2ª parte – ano 2015, de 30 de dezembro de 2015 

(BRASIL, 2015a), que abordou sobre a estrutura organizacional da FAjHum, a 

proposta de criação do GBREC, o Quadro de Cargos Previstos (QCP) e o QDM.  

Em 2014, o foco principal do adestramento da FAjHum foi o estudo da 

organização e do emprego do DRI como primeira ação decorrente ao desastre. A 

primeira proposta do estudo foi adequar a composição do DRI para fazer face aos 

desastres de grande intensidade (nível III). Chamado de Modelo Doutrinário, de 

forma a aprimorar a funcionalidade dos grupos, concluiu-se que devem ser incluídos 

elementos de geoinformação no Grupo de Avaliação de Desastres, o elemento de 

Operações Aéreas (sempre que possível) e o elemento de C² no Grupo de 

Coordenação e Ligação, além de ser proposta a alteração de nomenclatura da 

fração Meios Terrestres para Meios de Superfície, de forma a adicionar os meios 

aquáticos na missão do Grupo de Transporte (BRASIL, 2015b).  

Com intuito de complementar os trabalhos do Grupo de Comando, o GT 

propôs que ele também tenha a missão de consolidar o trabalho de avaliação 

realizado pelos Grupos de Coordenação e Ligação e de Avaliação de Desastres e 

repassá-lo ao CCOpAjHum, de forma a estruturar a FAjHum com a maior brevidade 

possível. Para isto, é proposto que o Cmt do Grupo de Comando seja um Oficial da 

Arma de Comunicações (BRASIL, 2015b). 

A seguir, na Figura 16, é ilustrado o Modelo Doutrinário de DRI, Contudo, 

para este estudo, o Modelo Doutrinário não será escopo de avaliação, pois 

transcende o nível tático das operações. Por se tratar de primeira resposta a 

desastres de grande intensidade e conter elementos especializados que não são 

comuns nas OM operacionais do EB, a formação deste DRI envolve os níveis 

operacional e estratégico das operações, não sendo da competência do Comando 

da OM a decisão de emprego. 
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   FIGURA 16 – Modelo Doutrinário do DRI. 
   Fonte: BRASIL, 2015b, p.4. 

A segunda proposta do estudo foi direcionada para o emprego da F Ter em 

desastres de intensidade de níveis I e II, abordando, dessa forma, o emprego 

imediato e limitado dos efetivos da OM mais próxima à inundação. Este modelo foi 

chamado de Modelo Alternativo 1 (MA1) e ocorrerá quando a região afetada não 

houver OM local. O MA1 possui organização voltada, prioritariamente, para os casos 

de inundação e será, portanto, alvo de apreciação do presente estudo. 

PROPOSTA: O rápido engajamento do DRI (modelo doutrinário) reforçado 
por esse módulo não só irá mitigar as dificuldades enfrentadas pelos órgãos 
que já estejam atuando na região da catástrofe, como também contribuirá 
para elevar o conceito e a boa imagem do Exército junto à população. 
Assim, o DRI — MA1 deverá contar com um efetivo de pessoal (oficiais e 
praças) destinado ao cumprimento das tarefas de Ligação, Avaliação e 
Coordenação, semelhante ao do DRI — Modelo Doutrinário, além de uma 
estrutura operacional de emprego imediato, composta com meios 
minimamente necessários de engenharia, comando e controle 
(comunicações) e logística, denominado de Módulo Precursor Emergencial 
(MPE) (BRASIL, 2015b, p. 6). 
 

Cabe ressaltar que os Modelos Doutrinário e MA1 contêm elementos 

altamente especializados e técnicos na organização do pessoal, sendo inviável a 

estruturação de ambos por uma OM de qualquer natureza sem o apoio do C Mil A a 

qual é subordinada. 
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   FIGURA 17 – Modelo Alternativo 1 do DRI. 
   Fonte: BRASIL, 2015b, p.6. 

O último modelo, o chamado Modelo Alternativo 2 (MA2), utiliza no DRI 

somente elementos da OM mais próxima ao desastre, com os meios e 

equipamentos já existentes. Este modelo de estruturação se aproxima com a 

situação em que a organização da FAjHum é determinada com base em comando 

de OM local2.  

 

FIGURA 18 – Modelo Alternativo 2 do DRI. 
Fonte: BRASIL, 2015b, p.8. 

 A partir da premissa de que a FAjHum poderá ser, sempre que possível, com 

base na U existente no local do desastre, o mesmo raciocínio é empregado ao DRI 

do MA2. De acordo com a experimentação doutrinária, o DRI poderia, também, ser 

estruturado por oficiais e praças da OM local e adestrado no âmbito da própria OM. 

Com isto, a economia de meios, a redução do tempo de deslocamento para se 

chegar no local do desastre e a manutenção dos esforços colaborativos 

interagências pré-existentes são fatores que colaboram positivamente com a adoção 

deste modelo. 

PROPOSTA: o emprego de meios em apoio à Defesa Civil, pela OME local, 
será precedido pela imediata atuação do DRI - Modelo Alternativo 2, 
constituído por uma estrutura simplificada, composta pelos Grupos de 
Avaliação de Desastre (Gp Aval Des) e Grupo de Coordenação e Ligação 
(Gp Coord Lig), já que a missão dos outros dois grupos (Gp Cmdo e Gp 
Trnsp) será absorvida naturalmente pela própria estrutura da OME local, já 
mobilizada para o apoio que se faz necessário (BRASIL, 2015b, p.8). 

Cabe evidenciar que os DRI dos MA1 são reforçados pelo MPE; e que o MA2 

pode vir a ser reforçado com o MPE. Este módulo se caracteriza por ser uma fração  

_____________________ 
 

2 
Conforme Seção 2.1.5.2.2 Operações de Ajuda Humanitária no território nacional. 
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operacional que atua como tropa precursora da FAjHum, com possibilidades de 

emprego imediato em apoio às vítimas do desastre, mesmo que de forma limitada. O 

MPE poderá ser incorporado ao DRI nas primeiras 24 horas após a ocorrência do 

desastre natural, como uma estrutura operacional de emprego imediato composta 

por meios minimamente necessários de engenharia, C² e logística (BRASIL, 2015a, 

p.2). 

 

FIGURA 19 – Estruturação do Módulo Precursor Emergencial. 
Fonte: BRASIL, 2015b, p.7. 

A experimentação doutrinária propõe que o MPE possua 01 Equipe de C² 

(Eqp C²), 01 Equipe de Logística (Eqp Log) e 01 Equipe de Engenharia (Eqp Eng). A 

Eqp C² tem a missão de estabelecer as ligações necessárias, atender o 

funcionamento do CCOpAjHum (caso não tenha sido estabelecida pela DEC) e 

apoiar com Turmas Rádios os órgãos governamentais e não governamentais. A Eqp 

Log tem por missão apoiar logisticamente apenas os efetivos e os meios militares do 

DRI e do MPE e atuar como elemento precursor, escolhendo o local da Base de 

Operações da FAjHum. A Eqp Eng tem por missão a desobstrução e reparo de vias 

e o resgate aquático (BRASIL, 2015b, p.8). 

Nesse viés, durante o adestramento do DRI, o MPE foi incrementado ao 

desdobramento inicial das tropas face ao desastre, consistindo em uma estrutura 
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mínima da FAjHum montada para uma resposta inicial, juntamente com a tarefa de 

avaliação do DRI, no intuito de realizar as ações imediatas antes da Força principal 

chegar ao local do desastre. Devido à capacitação operacional específica 

proporcionada, o MPE pôde ser empregado em situação simulada de resposta 

emergencial mínima exigida no desastre simulado, principalmente na área de saúde 

e de pequenos trabalhos de engenharia. Tal proposta se assemelha com o emprego 

imediato em caso de OM isolada com sede em local de desastre (BRASIL, 2017h).  

A medida adotada vai ao encontro com o caráter emergencial das OpAjHum, 

pois, na medida em que ocorre a chegada de militares, nas primeiras horas após o 

evento em uma área afetada por um desastre, a população enxerga naqueles 

profissionais o primeiro socorro e assistência por parte do Estado (ALCOFORADO, 

2018).  

 

Em situações de desastres humanitários, a resposta rápida é tão importante 

quanto a eficiência. A capacidade de movimentar pessoal, material e suprimentos 

para a área atingida e no interior dessa área com rapidez é fundamental para 

permitir uma adequada resposta inicial. Para que isso aconteça, é fundamental o 

preparo da tropa, em especial destaque as OM isoladas situadas em áreas de alto 

risco de inundações.  

Entretanto, as OM isoladas podem vir a não ter todas as capacidades 

requeridas pela proposta do MPE feita pelo Comando Militar do Nordeste. Ainda 

 

FIGURA 20 – Exercício de Adestramento de Operações de Ajuda Humanitária. 
Fonte: BRASIL, 2017h. 
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assim, conforme verificado em atuações do EB em episódios anteriores, como as 

inundações de 2008 em Blumenau/SC, o apoio emergencial tem sido planejado e 

executado mediante emprego imediato das frações constituídas e dos meios já 

disponíveis no QDM. Portanto, verifica-se uma lacuna doutrinária no emprego do 

MPE por OM local de qualquer natureza, configurando alvo de análise deste estudo.   

 Nesse sentido, um embasamento doutrinário para a capacitação imediata 

dos seus efetivos torna-se um catalisador de habilidades necessárias para o EB nas 

ações em resposta imediata às inundações. Atualmente, são escassas as fontes de 

consulta que normatiza o preparo da tropa, até o nível U, para o emprego em ações 

na fase de resposta aos desastres naturais, em particular, às inundações. 

Corroborando com a carência de padronização doutrinária, destaca-se a revogação 

do manual de Distúrbios Civis e Calamidades Públicas, no ano de 1997, alargando o 

vácuo doutrinário do EB sobre a atuação em desastres naturais (BRASIL, 1973). 

 

2.1.5.3.4 O Projeto Piloto: a experimentação doutrinária da Força de Ajuda 

Humanitária no Comando Militar do Nordeste 

  

 A FAjHum concebida pelo GT é organizada, equipada e instruída para cumprir 

missões de ajuda humanitária com vistas a reduzir o sofrimento humano e a perda 

de vidas humanas ante situações adversas decorrentes do desastre natural. A 

principal característica da FAjHum é ser composta por frações de diversas 

especialidades e enquadradas por um único comando operacional, o que torna as 

ações de resposta mais rápidas e eficazes (BRASIL, 2015a, p. 2). 

É uma Força temporária, de valor batalhão, constituída para realizar uma 
Operação de Ajuda Humanitária. Possui uma organização ad hoc e 
estrutura-se com os meios pré-existentes nas OM do C Mil A da região 
atingida, complementados com outros meios necessários provenientes de 
outros C Mil A. O conceito de emprego dual torna-se impositivo nessa 
estruturação, mas não se impede que se agreguem novas tecnologias e 
especializações requeridas em situações de emergência que envolvam 
risco de perda de vidas humanas, seja as decorrentes da atividade militar, 
seja em casos de desastre (BRASIL, 2015a, p.2). 

 O acionamento da FAjHum deverá ocorrer pelo C Mil A enquadrante, que 

ficará responsável pela coordenação e controle do emprego em consonância com as 

possibilidades e limitações da Força formada. A FAjHum idealizada pelo GT possui a 

seguinte estrutura organizacional básica: 
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FIGURA 21 – Estruturação da FAjHum do Comando Militar do Nordeste. 
Fonte: BRASIL, 2015a, p.4. 

 O Comando da FAjHum é constituído pelos Cmt da U, SCmt da U e EM Geral 

e Especial. O Cmt da U, assessorado pelo EM, planeja, organiza, coordena e 

controla as atividades da U. O SCmt da FAjHum é o substituto eventual do Cmt da U 

e Chefe do EM da Força (BRASIL, 2015a, p. 4).  

O EM Geral é constituído pelo SCmt, Oficial de Pessoal (S-1), o Oficial de 

Inteligência (S-2), o Oficial de Operações (S-3), o Oficial de Logística (S-4), o Oficial 

de Comunicação Social (S-5), o Oficial de Assuntos Civis (S-6), o Oficial de 

Administração Financeira (S-7), o adjunto do S-1 (Oficial Assessor Jurídico), o 

adjunto do S-2 (O Lig de Inteligência junto ao CCOpAjHum), o adjunto 1 do S-3 (O 

Lig de Operações junto ao CCOpAjHum e, também, O Lig com a Força 

Aérea/Aviação do Exército), o adjunto 2 do S-3 (oficial de estruturas), o adjunto 3 do 

S-3 (adjunto de gestão de catástrofes), o adjunto 4 do S-3 (Oficial de 

Geoinformação), o adjunto 1 do S-4 (O Lig de logística junto ao CCOpAjHum), o 

adjunto 2 do S-4 (Oficial de Meio-ambiente) e o adjunto do S-6 (Oficial de 

Assistência Social) (BRASIL, 2015a, p. 4). 

  O EM Especial é composto por elementos nobres e altamente especializados, 

os quais compreendem o Oficial de Logística (O Log)/Cmt da Companhia Logística 

(Cia Log), o Oficial de Engenharia (Cmt da Cia Eng), o Oficial de Saúde (O Sau) 

(SCmt da Cia Rsg Slv), o Oficial de Comunicações e Eletrônica (O Com Elt)/Cmt do 

Destacamento de Comunicações (Dst Com), o Oficial da Aviação do Exército (Av Ex) 

(Cmt dos elementos de Av Ex) e o Oficial de Defesa Química, Biológica, Radiológica 

e Nuclear (DQBRN) (Cmt do Pel DQBRN em reforço) (BRASIL, 2015a, p. 5). 

 A Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap) apoia o comando da U na 

montagem da Base de Operações, no funcionamento das seções do EM, nos 
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serviços de manutenção, aprovisionamento e obras simples. Especificamente para 

as OpAjHum, a Cia C Ap converge parte do esforço operacional para a instalação de 

abrigos para desabrigados e desalojados e, por meio do Pel PE, realiza a segurança 

das operações conduzidas pela FAjHum (BRASIL, 2015a, p. 5). 

 

FIGURA 22 – Estruturação da Companhia de 
Comando e Apoio. 
Fonte: BRASIL, 2015a, p.5. 

 A Cia Log tem por missão principal o apoio logístico das operações 

conduzidas pelas FAjHum como, por exemplo, o tratamento e a distribuição de água 

potável, o armazenamento e distribuição de combustível, armazenamento e 

distribuição de cestas básicas, manutenção e evacuação de viaturas, transporte de 

de pessoal e meios, entre outras (BRASIL, 2015d, p. 6).  

 

FIGURA 23 – Estruturação da Companhia Logística. 
Fonte: BRASIL, 2015a, p.6. 
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O emprego da Cia Eng destina-se aos trabalhos de engenharia a favor da 

mobilidade terrestre e aquática (lançamentos de passadeiras e portadas, operação 

de botes etc.) e, também, no resgate especializado subaquático. 

 

FIGURA 24 – Estruturação da Companhia de Engenharia. 
Fonte: BRASIL, 2015a, p.6. 

A Cia Rsg Slv confere à FAjHum a possibilidade de proporcionar o apoio de 

saúde emergencial às vítimas da catástrofe, realizando reconhecimento e 

atendimento inicial aos feridos, a triagem e o transporte das vítimas para o local 

mais adequado de reabilitação. Para tal, a Cia Rsg Slv é organizada com uma 

Seção de Comando (Seç Cmdo), um Pelotão de Triagem (Pel Trg), um Grupo de 

Evacuação (Gp Ev) e um ou mais Pelotões de Resgate e Salvamento (Pel Rsg Slv). 

Dependendo das consequências do desastre e das capacidades requeridas pela 

DEC, a Cia Rsg Slv poderá ser reforçada por um Pelotão de Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear (Pel DQBRN) e por um Grupo de Resgate Vertical 

(Gp Rsg Vertical) (BRASIL, 2015a, p. 7). 

Além das frações mencionadas, há propostas em curso para a criação e 

posterior incorporação de um GBREC à Cia Rsg Slv. O GT discorreu sobre as 

características, possibilidades e limitações, as formas de emprego, a estruturação do 

pessoal e do material dos GBREC, concluindo sobre as vantagens de capacitação 

dos militares de Engenharia nesta especialidade. Entretanto, ainda não há um 

consenso da real necessidade de inclusão desta capacidade às demais já 

incorporadas ao EB.  
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FIGURA 25 – Estruturação da Companhia de Resgate e Salvamento. 
Fonte: BRASIL, 2015a, p.7. 

O Dst Com tem como missão instalar, operar e manter os meios de C² 

necessários à condução das operações durante a resposta ao desastre; integrar, via 

sistema operacional de C², o Comando da FAjHum aos órgãos diretamente 

vinculados à Defesa Civil; e auxiliar na avaliação das dimensões dos desastres 

(BRASIL, 2015a, p. 8). 

 

FIGURA 26 – Estruturação do Destacamento de 
Comunicações. 
Fonte: BRASIL, 2015a, p.7. 

 Por último, nas situações de desastres naturais em que a DEC solicitar o 

apoio dos modais aéreos à F Ter, os elementos de Av Ex passarão à disposição do 

C Mil A da região afetada, ficando sob controle operacional da FAjHum (BRASIL, 

2015a, p. 9). 

 As principais missões desses Elementos são realizar reconhecimento, busca, 

salvamento e resgate; evacuar pessoas em zonas de alto risco; avaliar danos em 

zonas de desastre; transportar pessoas e suprimento; resgatar feridos; e realizar 

evacuação aeromédica, quando houver a apropriada adequação da aeronave para 

esse fim (BRASIL, 2015a, p. 9). 
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 Por hora, o Subprojeto Força Humanitária ainda tem como referência 

doutrinária para a Instrução Militar, a estruturação dos efetivos e a concepção do 

QDM o Projeto Piloto do Comando Militar do Nordeste. Entretanto, diferentemente 

da concepção da FAjHum abordada nesta Seção, a capacitação operacional 

específica de OM local em resposta ao desastre, analisada por este estudo, aborda 

o assunto de outra forma, o que proporcionou resultados divergentes dos 

anteriormente publicados. 

 

2.1.5.3.5 A capacitação de Oficiais do Exército Brasileiro no exterior 

 

De forma a minimizar a carência doutrinária nacional, o EB tem enviado 

militares a países com expertise em situações de desastres naturais para realizar 

cursos profissionalizantes em emergências, conforme previsão nos Planos de 

Cursos e Estágios em Nações Amigas. No nível tático, destaca-se o Curso Básico 

de Emergências (CBE), da Unidade Militar de Emergências (UME), na Academia de 

Infantaria de Toledo, localizada no Reino da Espanha.  

O curso é ministrado em 02 fases: a descentralizada (ensino à distância) e a 

centralizada (presencial). Os assuntos do curso são divididos em 8 (oito) módulos: 

Luta Contra Incêndios, Florestais, Resgate Urbano, Resgate Vertical, Primeiros 

Socorros e Inundações. Ao término de cada módulo, os alunos aplicam os 

conhecimentos adquiridos por meio de um exercício tático, desempenhando funções 

diversas numa emergência (BRASIL, 2017f). 

O objetivo do CBM é a especialização do militar em procedimentos e técnicas 

básicas a serem empregados em situações de emergências e grandes catástrofes, a 

nível nacional e internacional. A UME, no mesmo período do ano e com 

características semelhantes, desenvolve as atividades do turno de tropa para cabos 

e soldados, configurando a importância na preparação dos efetivos e das pequenas 

frações, no nível tático das operações (BRASIL, 2017f). 

 

3.1.6 Casos ex-post facto de emprego do Exército Brasileiro 

 

 Nos últimos anos, em decorrência da presença nacional e do estado de 

prontidão permanente da tropa, o EB trabalhou em apoio à DEC em resposta às 

inundações em muitas oportunidades. Casos de grande repercussão na mídia se 
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tornaram destaque no cenário mundial e na memória documental das OM locais que 

realizaram as primeiras ações em decorrência desse tipo de desastre de grande 

intensidade. 

 No sentido de alcançar o objetivo específico de descrever o emprego do EB 

em casos concretos de inundações, pautado nas melhores práticas e nas 

oportunidades de melhoria, a presente Seção foi dividida em: 2.1.6.1 Operação 

Itajaí-Açu de 2008; 2.1.6.2 Operação Enchentes de 2010; e 2.1.6.3 Operação 

Serrana de 2011. 

 

2.1.6.1 Operação Itajaí-Açu de 2008 

 

Historicamente, o Estado de Santa Catarina tem sido afetado com desastres 

naturais causados pelos fenômenos da natureza. Em novembro de 2008, as cidades 

localizadas na região do vale do rio Itajaí-Açu sofreram uma catástrofe ambiental de 

enormes proporções, no qual ocorreram enchentes e desmoronamentos. Foram três 

meses continuados de chuvas intensas e constantes. Como comparação, de 1997 a 

2001, ocorreram 1.954 deslizamentos no município de Blumenau. Em 2008, foram 

identificados mais de 4.000 pontos de deslizamentos, atingindo, principalmente, as 

áreas edificadas em regiões de encostas (CCOMSEX, 2009). 

Seguindo uma série histórica de quase 40 anos, o Estado de Santa Catarina 
foi afetado por chuvas torrenciais entre o final do mês de novembro de 2008 
e início do mês de janeiro de 2009. O evento configurou-se como um dos 
piores desastres da história do estado junto com as inundações de 1974, 
1983, 1984, 1995, 2004 e 2005. A duração e características únicas do 
desastre de 2008/2009 são evidenciadas pelas perdas humanas e prejuízos 
econômicos e pela recorrência das chuvas e subsequentes impactos no 
início do ano de 2009 (BANCO MUNDIAL, 2012c). 
 

 Mais de 80 mil pessoas ficaram desabrigadas devido a soterramentos e 

expansão da lama, o que levou 99 municípios a decretarem Situação de 

Emergência, dos quais 14 entraram em estado de calamidade pública. Segundo 

dados oficiais, o desastre resultou na morte de 135 pessoas por afogamento ou 

soterramento (FRANK, 2009).  

Os danos provocados pelas enchentes foram de tamanha proporção que o 

Estado de Santa Catarina, com seus próprios meios, foi incapaz de fazer frente à 

situação com a atuação apenas dos órgãos estaduais e municipais competentes. 

Em virtude disso, as autoridades estaduais decretaram o Estado de Calamidade 
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Pública, solicitando ajuda federal nas ações de apoio às vítimas das enchentes 

(FRANK, 2009). 

A grande inundação na região do Vale do Itajaí-Açu esquadrinhou uma 

necessidade de resposta ampliada com a participação de diversos setores em apoio 

à DEC, constituindo um quadro de Operações Interagências. Cerca de 12 mil 

pessoas, envolvendo efetivos importantes das Forças Armadas, bombeiros e 

policiais militares de vários estados, participaram diretamente das ações 

(CCOMSEX, 2009). 

 
FIGURA 27 – O apoio às vítimas das inundações na Operação Itajaí-Açú, 2008. 
Fonte: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 
 

Para o cumprimento da missão, a 14ª Bda Inf Mtz foi a protagonista nas ações 

do EB em apoio à DEC. Foram mobiliados dois CCOpAjHum: um na prefeitura de 

Blumenau e outro no 23º Batalhão de Infantaria Motorizada. Assim, o cumprimento 

dessa missão requereu o emprego do 23º BI Mtz e das demais U integrantes da 14ª 

Bda Inf Mtz, as quais se mobilizaram para atender aos atingidos nos municípios 

situados em suas áreas de responsabilidade (CCOMSEX, 2009). 

As demais Unidades integrantes da 14ª Bda Inf Mtz mobilizaram-se para 
atender aos atingidos nos municípios situados em suas áreas de 
responsabilidade: em Joinville, o 62º Batalhão de Infantaria (62º BI) 
desdobrou-se para auxiliar as pessoas flageladas na cidade e em seus 
distritos vizinhos; em Criciúma, o 28º Grupo de Artilharia de Campanha 
auxiliou muito a Defesa Civil local com pessoal e viaturas; a 3ª 
Companhia/63º Batalhão de Infantaria (3ª Cia/63º BI), mais uma vez, saiu 
em auxílio à população de Tubarão; o Hospital de Guarnição de 
Florianópolis mobiliou e operou, com oito profissionais de saúde um posto 
de atendimento em Itajaí. Os militares do 63º BI, na capital, efetuaram a 
montagem de cestas básicas, descarregando insumos que chegavam aos 
postos de triagem, loteando, embalando e carregando as cestas para o 
transporte, em uma faina que chegou a envolver mais de 300 caminhões e 
carretas, além de operarem em Itajaí e Gaspar (CCOMSEX, 2009). 
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Foram empregados mais de 4 mil homens que atuaram em múltiplas missões 

de resgate, salvamento, evacuação, distribuição de água e alimentos, atendimento 

médico e hospitalar, recuperação e liberação de estradas, e construção de pontes. 

Foram utilizados helicópteros, barcos, viaturas de tipos variados, material e pontes 

móveis de Engenharia. Ademais, destaca-se, na Operação Itajaí-Açu, o emprego de 

blindados em apoio às necessidades da população (BRASIL, 2009). 

Além das missões supracitadas, foi realizado um apoio à Petrobrás para 
que seus engenheiros pudessem acessar o local do incidente com o 
gasoduto que se rompeu no município de Gaspar. O apoio consistiu no 
emprego de helicópteros para o reconhecimento da área do incidente e de 
viaturas e veículos blindados para o transporte dos aludidos engenheiros 
até o local e, ainda, no emprego de meios de engenharia para a liberação 
da estrada. Abaixo, transcrição do ofício de agradecimento ao Exército 
Brasileiro pelo apoio prestado: 
“Prezado General de Brigada Manoel Luiz Narvaz Pafiadache. Em nome da 
TBG - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil - queremos 
agradecer a prestimosa ajuda do Exército Brasileiro, sem a qual não 
conseguiríamos ultrapassar as barreiras caídas nas estradas acessando o 
local onde tivemos o acidente com o gasoduto. A chegada de máquinas no 
ponto do acidente permitirá que possamos fazer o reparo da tubulação, 
restabelecendo o suprimento de Gás Natural para o Centro Sul de Santa 
Catarina e para o Estado do Rio Grande do Sul. Este modal energético 
atualmente representa a única alternativa para algumas das indústrias dos 
citados Estados. Nosso reconhecimento a todos seus comandados pela 
disponibilidade, camaradagem e capacidade operativa.” (BRASIL, 2009).  
 

Diante desse episódio, ratificando a intenção do escopo do presente trabalho, 

o emprego do EB na resposta imediata às inundações, sob coordenação da DEC, 

pode envolver tropas de diversas naturezas. De forma a empregá-las com 

efetividade, é indispensável conhecer as atribuições e as capacidades da F Ter em 

OpAjHum, para que seja estruturada uma FAjHum eficiente e orientada para o apoio 

às vítimas do desastre natural. 

  

2.1.6.2 Operação Enchentes de 2010 

 

 Chuvas intensas e contínuas nos Estados de Pernambuco e Maceió 

provocaram o rompimento de barreiras e o transbordamento de rios e, nas 

localidades mais atingidas, as águas deixaram um rastro de calamidades. O número 

de vítimas foi significativo e houve grande prejuízo material com a destruição parcial 

de cidades. Nesse contexto, as Forças Armadas, mediante solicitações dos 

Governos de Pernambuco e Alagoas, e por determinação presidencial, atuaram no 

apoio à população vitimada pelas enchentes, cooperando com a DEC (CCOMSEX, 

2010). 
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Entre os 67 municípios afetados, 42 decretaram estado de calamidade 
pública (ECP) ou situação de emergência (SE) depois que ondas em alta 
velocidade e com alto poder de destruição derrubaram casas, hospitais, 
prédios da administração pública, escolas, estabelecimentos comerciais, 
pontes, estradas e outros equipamentos. A região mais afetada fica às 
margens dos Rios Una e Jaboatão, na Zona da Mata (Sul) e no Agreste 
Pernambucano, sendo que em municípios como Barreiros e Palmares, todo 
o território municipal foi coberto pelas águas (BANCO MUNDIAL, 2012b). 
 

Nesse contexto, as Forças Armadas, mediante solicitações dos Governos de 

Pernambuco e Alagoas, e por determinação presidencial, atuaram no apoio à 

população vitimada pelas enchentes, cooperando com a DEC.  Em Pernambuco, as 

principais cidades apoiadas pela F Ter foram São Bento do Una, Quipapá, 

Palmares, Barreiros, Garanhuns, Altinho e Água Preta. Em Alagoas, os militares 

atuaram nos municípios de Quebrangulo, Branquinha, Paulo Jacinto, Murici, 

Jacuípe, São José da Lage, Santana do Mundaú e União dos Palmares (CCOMSEX, 

2010).  

Dados da Defesa Civil do Estado de Alagoas apontam para a destruição de 
diversos prédios públicos, 150 km de ferrovias, 3 pontes ferroviárias, 
milhares de domicílios, entre outros ativos. As operações de resgate 
envolveram a instalação de um hospital de campanha e o trabalho de 400 
homens do Corpo de Bombeiros do Estado, 600 do exército, 70 da força 
nacional, 520 da Polícia Militar do Estado, 210 da Marinha e da Aeronáutica, 
além de efetivos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e de 
Sergipe. Também participaram das operações de resgate equipes de 
assistência médica e social com mais de 100 pessoas dos estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro (BANCO MUNDIAL, 2012a). 
 

No âmbito da Força Terrestre, foram estabelecidos Oficiais de Ligação junto 

aos Governos do Estado de Pernambuco e Alagoas, bem como foram mobiliados 

CCOpAjHum do Comando Militar do Nordeste e da 10ª Brigada de Infantaria 

Motorizada (10ª Bda Inf Mtz), que tinham a incumbência de coordenar os esforços 

colaborativos da Força Terrestre com as outras agências. 

 
FIGURA 28 – O ambiente operacional da Operação Enchentes, 2010. 
Fonte: CCOMSEX, 2010. 
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A 10ª Bda Inf Mtz empregou o 59º BI Mtz em Santana do Mundaú, Jacuípe, 

Murici e Quebrangulo, Estado de Alagoas; o 7º GAC e a 14ª Bia AAAe nas cidades 

de Barreiros e Água Preta, Pernambuco; o 14º BI Mtz em Palmares/PE e o 71º BI 

Mtz nas demais cidades da Zona da Mata ao sul de Pernambuco (BRASIL, 2010b). 

A força das águas devastou uma série de estradas e pontes nos Estados de 

Alagoas e Pernambuco. Diversas localidades ficaram isoladas ou tiveram o acesso 

rodoviário comprometido devido à destruição provocada pelas enchentes de junho. 

Em virtude do caos rodoviário que se encontrava a região, a Engenharia do Exército 

foi empregada de modo emergencial para restabelecer as ligações terrestres dos 

municípios atingidos pelo desastre (CCOMSEX, 2010). 

De imediato, as tropas realizaram o transporte de desabrigados e prestaram 

socorro às vítimas que ficaram ilhadas pela enxurrada em localidades, além de 

medidas de emergência, como o transporte, armazenamento e distribuição de 

artigos de primeira necessidade – água, alimentos e medicamentos – a demolição 

de casas condenadas pela DEC e a recuperação de trechos de estradas. Nossos 

soldados também estiveram presentes nas missões de remoção de escombros, 

desobstrução de vias, retirada de lama, lixo e entulhos, segurança física das áreas 

de estocagem do material a ser distribuído, além do cadastramento das famílias que 

perderam suas casas (CCOMSEX, 2010). 

Sobre o desempenho da tropa na Operação Enchentes, destaca-se que a 

insuficiência de meios para deslocamentos da tropa, a deficiência dos meios de 

comunicações em ambiente de desastre natural, a limitada prontidão operativa das 

OM, a pouca capacitação específica da tropa voltadas para as OpAjHum e a falta de 

ações de coordenação colaborativas entre agências influenciaram sensivelmente no 

apoio da F Ter em proveito das vítimas da inundação, principalmente nos primeiros 

dias de operação (BRASIL, 2010b). 

 

2.1.6.3 Operação Serrana de 2011 

 

No início de 2011, as fortes chuvas assolaram a região serrana do Estado do 

Rio de Janeiro, provocando enchentes e os deslizamentos de terra. Regiões inteiras 

foram cobertas por lama, centenas de casas foram varridas pela terra e dezenas de 

pessoas ficaram soterradas. A região ficou sem luz, água potável e comunicações 

de qualquer tipo. Prédios públicos e hospitais foram danificados. O desastre de 
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grande intensidade causou a alteração geográfica da área afetada: rios, córregos e 

canais mudaram seus cursos; estradas, pontes e ruas desapareceram. As equipes 

de resgate operavam com muita dificuldade de comunicação, limitado uso de 

celulares, satélites ou rádios (BUSCH e AMORIM, 2011). 

Megadesastre da Região Serrana do Rio de Janeiro 
Entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2011, chuvas de grande intensidade 
deflagraram o que seria considerado o pior desastre brasileiro dos últimos 
tempos: as inundações e deslizamentos da Região Serrana do Rio de 
Janeiro, evento que causou 9051 mortes em sete cidades e afetou mais de 
300 mil pessoas, ou 42% da população dos municípios atingidos (BANCO 
MUNDIAL, 2012d). 
 

Os municípios mais afetados foram Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. 

Em meados de janeiro, devido à falta de estrutura adequada, de meios, de pessoal e 

de capacidade operativa, o município de Petrópolis/RJ teve reconhecida a situação 

de calamidade pública (MOTTA, 2011). 

A grande dimensão do desastre levou o Comando Militar do Leste a empregar 

seu efetivo em socorro da população na região serrana do Rio de Janeiro. Por meio 

de tropas da 1ª Divisão de Exército, o EB prestou, de maneira eficaz, todo o apoio 

possível aos Órgãos de DEC em trabalhos emergenciais nos municípios mais 

atingidos (CCOMSEX, 2011). 

 
FIGURA 29 – O resgate de vítimas ilhadas na Operação 
Serrana, 2011. 
Fonte: CCOMSEX, 2011. 

Para o cumprimento da missão, foi estabelecido nas instalações do Quartel-

General da 1ª Divisão de Exército um Centro de Operações Militares Federais, de 

forma a se obter melhor eficiência nas ações de coordenação e cooperação com as 
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agências envolvidas. No tocante ao emprego da tropa, foram estabelecidas três 

regiões de atuação: a região de Nova Friburgo, a cargo da Artilharia Divisionária/1; a 

região de Petrópolis, sob a responsabilidade da 4ª Bda Inf L Mth; e a região de 

Teresópolis, a cargo da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada (BRASIL, 2011b).  

Um total de 861 militares do EB foi empregado, levando a “Mão Amiga” às 

principais áreas atingidas, auxiliando, principalmente, no translado de corpos dos 

locais isolados e de difícil acesso, no transporte de pessoal, material e donativos, na 

distribuição de mantimentos e roupas, na colocação de caixas d’água nos bairros, na 

desobstrução de vias, no controle do trânsito, na busca e resgate de pessoas, no 

carregamento e descarregamento de caminhões com donativos, na segurança de 

instalações e na construção de pontes (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2011b).  

 No contexto das oportunidades de melhorias da Operação Serrana, 

evidencia-se a necessidade de maior integração entre a DEC municipal e a OM 

local, principalmente em locais onde a estrutura de DEC é limitada, e a capacitação 

adequada da tropa e dos elementos de ligação da F Ter em OpAjHum decorrentes 

de desastres naturais fruto de inundações (BRASIL, 2011b). 

 

3.1.7 A experiência de outros exércitos  

 

Em razão dos diversos tipos de relevo, das dimensões territoriais, da variação 

de altitude e da dinâmica das correntes e massas de ar, o Brasil apresenta uma 

grande diversidade de climas. Portanto, ao apresentar o emprego de outros 

exércitos em ações da fase de resposta às inundações, foram selecionados países 

que possuem clima, geografia e fase de desenvolvimento semelhante ao Brasil, ou 

que apresenta uma doutrina de OpAjHum consolidada. 

Assim, com o objetivo de compreender sobre a sistemática de capacitação 

operacional específica de outros exércitos com grande experiência em Operações 

Interagências em ações imediatas às inundações, a presente Seção foi dividida em: 

2.1.7.1 Argentina; 2.1.7.2 Espanha; e 2.1.7.3 Estados Unidos da América. 

 

2.1.7.1 Argentina 

  

Assim como o Brasil, a população argentina é assolada por desastres 

naturais, principalmente as inundações. O emprego das Forças Armadas nas 
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respostas ao desastre não é novidade, sendo realizado por meio de ações 

subsidiárias em cooperação com órgãos do governo (INUNDAÇÕES, 2014). 

Em 2013, de forma a melhorar o uso de recursos públicos no apoio às vítimas 

dos desastres, foi realizado um rearranjo estratégico no nível político por meio do 

Decreto 636/2013 que, entre outras modificações, envolveu a criação da Secretaria 

de Coordenação Militar de Assistência de Emergência (ARGENTINA, 2013). 

Em função das características geológicas e posicionamento geográfico da 

Argentina na América do Sul, as suas Forças Armadas foram obrigadas a se 

prepararem adequadamente para o apoio a proteção civil e ajuda humanitária em 

casos de desastres. Sendo assim, em aproveitamento de uma composição e 

posicionamento de OM pré-existente no terreno, foram criadas as Unidades Militares 

de Resposta a Emergência (UMRE) que, além da atividade fim, também foram 

adaptadas, capacitadas e aparelhadas para as emergências mais prováveis em 

cada zona Comando de Zona de Emergência (CZE), que corresponde ao Comando 

Militar da Região. As UMRE ficam à disposição de um CZE, em estado de prontidão, 

de modo que possam responder, imediatamente, a uma emergência ou desastre. 

Desde então, o emprego do Exército Argentino na resposta aos desastres se 

consolidou, sendo frequentemente acionado em todo o País (BRASIL, 2018e). 

No total, são treze UMRE equipadas para apoiar a comunidade em 

emergências relacionadas a incêndios, inundações, entre outras, superando a 

capacidade de apoio das organizações de defesa civil. Nesse sentido, 

recentemente, o país optou por investir em materiais, investigação e formação de 

recursos humanos (MAINARDI, 2015). 

 

FIGURA 30 – Localização geográfica das Unidades Militares de Resposta a Emergências (UMRE). 
Fonte: BRASIL, 2018e. 
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O acionamento das Forças Armadas é realizado mediante a solicitação de 

apoio pelo vetor civil, mediante um sistema único de coordenação, que abrange 

todas as agências envolvidas na resposta ao desastre. A responsabilidade pelas 

emergências nacionais na República Argentina está sob a responsabilidade do 

Ministério da Segurança, na Subsecretaria de Proteção Civil. Da decisão da 

coordenação do subsecretário, atua o Ministério da Defesa, que ativará as Forças 

Armadas por meios da ativação de um Estado Maior Conjunto (EMCO) (MAINARDI, 

2015). 

Em nível de trabalho interagências, a Argentina mantém a Secretaria de 

Coordenação Militar de Assistência de Emergência como uma organização 

interinstitucional permanente. Esta secretaria é formada por militares e civis, com o 

propósito de haver prontidão, no nível estratégico, em casos de desastres naturais 

no país. Em desastres de grande intensidade, um comitê é estabelecido para 

coordenar ações conjuntas, mas sempre sob a subordinação de agências civis 

(defesa civil ou funcionários públicos políticos encarregados da atividade) 

(ARGENTINA, 2018).  

 Na atualidade, o Exército Argentino segue como parâmetro a doutrina norte-

americana de emprego da tropa em OADEC, bem como utiliza como fonte de 

consulta os manuais de campo produzidos nos EUA. Ou seja, a F Ter realiza o apoio 

às vítimas das inundações mediante uma organização ad hoc dos efetivos, 

empregando os meios de maneira dual (BRASIL, 2018e).  

 As principais missões do Exército Argentino em inundações têm por objetivo 

salvar vidas, reduzir o sofrimento, diminuir as perdas e preservar o ambiente. Em 

Operações Humanitárias, o Exército pode atuar no planejamento e assessoria de 

proteção civil; no apoio à Organização de Centros de Operações de Emergência; na 

avaliação de danos e análise de necessidades; no transporte e evacuação de 

deslocados; no suporte de alojamento; na viabilidade de meios de comunicações; 

em pesquisas; em resgate e salvamento; em demolições; em construções; no 

tratamento de materiais perigosos; em mão-de-obra; na purificação e distribuição de 

água; na execução de planos de evacuação; na remoção de escombros; na 

instalação e operação de cozinhas de campanha; na assistência a deslocados; em 

missões de transporte de donativos; no apoio médico; e no fornecimento de 

alimentos (BRASIL, 2018e; ARGENTINA, 2017). 
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Por fim, o Exército Argentino participa, anualmente, de um exercício 

interagências de resposta imediata aos desastres naturais, com a participação das 

Forças Armadas e de organizações governamentais e não governamentais. O 

exercício conjunto visa coordenar o apoio específico a ser prestado pelos militares 

às autoridades civis e propiciar a maior integração entre os órgãos competentes nas 

ações imediatas decorrentes de inundações (ARGENTINA, 2017; ARGENTINA, 

2018).  

 

2.1.7.2 Espanha 

 

O governo espanhol, após uma série de perdas ocorridas pelos desastres 

dentro do território, verificou a necessidade de criar uma força militar para operar em 

desastres naturais ou antrópicos. Assim, após acordo do Conselho de Ministros, em 

7 de outubro de 2005, embasada legalmente pelo Real Decreto 416/2006, foi criada 

a Unidade Militar de Emergência (UME), constituindo uma força militar conjunta, de 

caráter permanente, dentro das Forças Armadas Espanholas (ESPANHA, 2013).  

A UME é uma OM do Ministério da Defesa do Reino da Espanha, equivalente 

a uma Brigada, com U desdobradas em todo território espanhol, vocacionadas para 

atuação em desastres naturais: incêndios, enchentes, nevadas, etc. Congrega 

militares das três Forças Armadas e constitui-se em um aporte militar ao Sistema de 

Proteção Civil espanhol. Trata-se de uma força militar organizada, adestrada e com 

os meios necessários para operar em desastres (BRASIL, 2017f). 

O complexo da UME é constituído da Unidade do Quartel-General, de cinco 

Batalhões de Intervenção em Emergências (BIEM), de um Regimento de Apoio e 

Intervenção em Emergências, de um Batalhão de Comunicações, além de um 

Batalhão de Helicópteros de Emergências e um Grupo de Aviação sob mando 

operativo (BRASIL, 2017f). 

O BIEM é a unidade fundamental com a qual a UME cumpre as missões 
atribuídas. Intercede em qualquer situação em que a UME seja ativada, 
podendo enfrentar todos os tipos de situações em que a vida ou integridade 
das pessoas e seus bens, meio ambiente, espaços naturais e seus recursos 
e patrimônio histórico e cultural podem ser afetados, de acordo com as 
disposições do Protocolo de Intervenção da Unidade (ESPANHA, 2013, p. 
155, tradução nossa). 
 

As Forças Humanitárias espanholas são geograficamente distribuídas, de 

modo que possa haver imediata intervenção em qualquer parte do território nacional, 

em até quatro horas após o acionamento. Possuem as capacidades de C²; de 
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intervenção e luta contra incêndios florestais; de intervenção em grandes 

inundações; de intervenção em nevadas e fenômenos meteorológicos; de 

intervenção em terremotos, erupções vulcânicas e deslizamentos de terra; e de 

intervenção ocasionada por riscos tecnológicos e contaminações ambientais 

(ESPANHA, 2014).  

A decisão de deslocar missões tradicionalmente atribuídas ao vetor civil para 

a F Ter foi baseada nas novas dimensões que os desastres estariam a alcançar na 

atualidade. Para a Espanha, a mudança climática é uma ameaça à segurança 

nacional, e as ações climáticas devem ser consideradas uma ameaça, pois têm 

potencial para influenciar a segurança nacional e internacional (ESPANHA, 2005). 

Portanto, a criação de quartéis especializadas em emergência está alinhada 

com o novo conceito de segurança nacional adotado pela Espanha, pressupondo a 

existência de U específicas para atuar na vertente humanitária (ESPANHA, 2015). 

A capacidade e agilidade de resposta, o emprego em massa, esforço 
direcionado, a flexibilidade na implementação e readaptação e a sua 
capacidade de canalizar esforços com o resto das Forças Armadas são 
características que permitem a UME concentrar seus recursos em qualquer 
ponto do país para lidar com qualquer emergência com uma sustentação 
total (ESPANHA, 2013, p. 148, tradução nossa).   
 

 Nas OpAjHum, a principal característica do Exército Espanhol é a 

estruturação de OM específicas para atuar na vertente humanitária, compostas de 

pessoal e material especializados na resposta ao desastre. Para tanto, a UME 

canaliza capacidades das Forças Armadas, de modo a realizar qualificações, 

aperfeiçoamentos e adestramentos voltados, especificamente, para as respostas ao 

desastre. A fim de melhorar a sua eficiência, as capacitações são realizadas tanto 

na modalidade EAD e quanto por meio do ensino presencial (ESPANHA, 2014). 

 

2.1.7.3 Estados Unidos da América 

 

Nos Estados Unidos da América (EUA), desde a Primeira Guerra Mundial, as 

Forças Armadas se concentraram, principalmente, em defender a Pátria, projetando 

poder no exterior. No entanto, quando as autoridades civis solicitam assistência ou 

se são dirigidas pelo Presidente, as Forças Armadas também têm grande 

capacidade de responder a emergências e desastres dentro do território nacional. As 

operações decorrentes de catástrofe natural são chamadas de Operações de Apoio 

Civil (USA, 2006). 



93 

 

As Operações de Apoio Civil abrangem o suporte fornecido pelos 

componentes do Exército às autoridades civis dos Estados Unidos e do território 

nacional na fase de resposta imediata aos desastres. As Forças Armadas 

Americanas respondem a desastres quando as condições sobrecarregam, 

temporariamente, as capacidades dos governos estaduais e locais. Para tal, elas 

conduzem OpAjHum, em combinação com operações ofensivas e defensivas, ou 

isoladamente, em apoio às autoridades civis. As tropas do Exército podem realizar 

OpAjHum por meio de três componentes: o Exército Regular, a Reserva do Exército 

e a Guarda Nacional do Exército.  

Nos EUA, de semelhante modo ao que ocorre no Brasil, essas operações 

ocorrem em cinco fases, conforme ilustrado na Figura 31. O objetivo do emprego 

das Forças Armadas Americanas na resposta a desastres é duplo; restaurar a 

mobilidade e concentrar os ativos de suporte no ponto de maior necessidade. Para 

que seja possível o apoio às vítimas, o Exército Regular utiliza as capacidades pré-

existentes, de forma a torná-las valiosas na resposta a desastres (EUA, 2010). 

 
FIGURA 31 – As cinco fases das Operações de Apoio Civil. 
Fonte: EUA, 2007. 
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 De semelhante modo ao que é realizado no Brasil, essas operações ocorrem 

em um ambiente interagências, principalmente na fase da resposta imediata e em 

apoio às vítimas do desastre, sendo as ações coordenadas por Órgãos do Governo. 

As forças militares federais fornecem apoio durante emergências e incidentes em 

duas categorias gerais. A primeira é a autoridade de resposta imediata, sob a qual 

um comandante militar de OM local pode ajudar uma comunidade local em uma 

emergência. Esse suporte é limitado em tempo e escopo. A segunda categoria é em 

resposta a uma declaração presidencial de emergência ou desastre. Neste último 

caso, o apoio militar federal pode variar do suporte à instalação até o 

comprometimento de grandes partes do Exército Regular (USA, 2010).  

As experiências adquiridas pela passagem do furacão Katrina, ao Sul dos 

EUA, em 2005, e as inundações na Dakota do Norte, em 2009, serviram de estopim 

para o aperfeiçoamento e consolidação da doutrina norte-americana em OpAjHum. 

A resposta às inundações em Dakota do Norte em 2009 fornece um 
excelente exemplo de unidade de esforço na resposta a desastres 
domésticos. As inundações graves do Rio Vermelho em 2009 levaram a 
uma resposta multicomponente que contou com uma cooperação inovadora 
entre todas as forças militares na área do desastre. A Base da Força Aérea 
de Grand Forks, uma instalação regular da Força Aérea localizada fora da 
planície de inundação perto de Grand Forks, Dakota do Norte, tornou-se o 
ponto de apoio das forças de resposta federais e estaduais. A Guarda 
Nacional de Dakota do Norte forneceu a maioria das forças militares, com 
assistência das forças militares federais. Helicópteros da força militar federal 
e fornecedores de sistemas aéreos não tripulados usaram a Base da Força 
Aérea de Grand Forks como base e manutenção. A Guarda Nacional de 
Dakota do Norte usou o oficial de ligação de prontidão para emergências da 
Força Aérea para coordenar o uso da base da Força Aérea em aeronaves 
da Guarda Nacional. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências 
usou a base da Força Aérea para armazenar suprimentos de emergência, 
como berços, alimentos e água. A Guarda Nacional usou suas relações de 
trabalho com o comandante da base para acomodar todas as forças de 
resposta da Guarda Nacional, terrestres e aéreas. Durante a operação de 
resposta, quando o status das equipes de aeronaves da Guarda Nacional 
passou do status do Título 32 para o status de serviço ativo do estado, 
surgiu a questão do reembolso financeiro. Desde então, o general adjunto 
de Dakota do Norte negociou um memorando de entendimento com a Força 
Aérea, para que a Guarda Nacional de Dakota do Norte tenha um acordo 
permanente para o uso da Base da Força Aérea de Grand Forks para 
futuras inundações (EUA, 2010, p. 8-4, tradução nossa). 
 
 

Diante dos frequentes eventos de calamidades de grandes proporções, fruto 

de bases institucionais civis e militares sólidas, o Exército Americano aborda as 

Operações de Assuntos Civis e Operações de Apoio Civil em manuais diferentes, 

distinguindo o emprego do Exército dentro e fora do território norte-americano.  

Consequentemente, os Produtos Doutrinários americanos destrincham as 

OpAjHum até nível tático das operações, por meio do detalhamento das 
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responsabilidades e tarefas dos vetores civis e militares envolvidos, da descrição do 

planejamento do EM, da definição das competências do O Lig com agências civis e 

da abordagem das atividades executadas pela tropa.  

Por fim, pode-se afirmar que a F Ter Americana realiza a capacitação 

operacional específica da tropa em ações subsidiárias decorrentes de desastres 

tendo por base o Field Manual 3-28: Civil Support Operations, deixando de lado o 

empirismo no adestramento dos efetivos (EUA, 2006; EUA, 2010). 

 

2.2 ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS 

  

As entrevistas exploratórias tiveram a finalidade de reunir as percepções 

legais e pessoais de especialistas com expertise na temática, objetivando fornecer 

subsídios teóricos específicos para a solução do problema de pesquisa. Portanto, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas, nas quais se buscou obter 

informações, dados e opiniões por meio de conversação objetiva. 

 A partir das informações levantadas nas entrevistas, foi possível 

complementar o conhecimento de aspectos que não se apresentaram perfeitamente 

claros por meio da Revisão da Literatura, corroborando definitivamente na 

consolidação de um raciocínio lógico e coerente para a solução do problema desta 

pesquisa (LAKATOS, 2003, p. 222). 

Esta Seção foi dividida por entrevistas realizadas, de forma e detalhar a 

contribuição de cada especialista para com esta pesquisa.  

  

2.2.1 Oficial intermediário do EB especialista no nível tático em Operações 

Interagências em resposta às inundações 

 

Inicialmente, foi conduzida uma entrevista exploratória com um capitão do EB, 

mestre em Ciências Militares pela EsAO em 2015 com dissertação referente às 

Operações Interagências em resposta às inundações em território nacional 

(Apêndice B).  

Por meio das informações coletadas nesta entrevista, foi possível esclarecer 

sobre o emprego do EB nas ações de respostas imediatas às inundações, no nível 

tático das operações, e as principais capacidades requeridas pela DEC, das OM 

locais em desastres naturais deste tipo. 
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Enfim, a contribuição desta entrevista foi essencial para ratificar a lacuna 

doutrinária a respeito da regulamentação do preparo da tropa para atuar em apoio à 

DEC, bem como elucidar sobre a necessidade de execução de pesquisas com a 

finalidade de desenvolver um Caderno de Instrução destinado a orientar o preparo e 

o emprego das OM da F Ter. 

 

2.2.2 Oficial Superior da Divisão de Coordenação Civil Militar da Chefia do 

Emprego da Força Terrestre do Comando de Operações Terrestres 

 

Com o objetivo de alinhar a presente pesquisa com os interesses da F Ter 

nos níveis tático e operacional das operações terrestres, foi realizada uma entrevista 

exploratória com o Adjunto da Divisão de Coordenação Civil Militar, da Chefia do 

Emprego da Força Terrestre, do COTER (Apêndice C).  

Por meio da entrevista deste oficial, foi possível a elucidação do papel do EB 

nas ações subsidiárias decorrentes de inundações, principalmente em relação às 

agências participantes, os aspectos legais, o adestramento em OpAjHum e o 

emprego da F Ter na forma de apoio logístico às vítimas. 

Por fim, toda a sistemática de acionamento e emprego da F Ter foi detalhada, 

o que possibilitou o conhecimento pormenorizando do emprego das OM em ações 

subsequentes às inundações. 

  

2.2.3 Analista do Centro de Doutrina do Exército do Comando de Operações 

Terrestres 

 

Visando o melhor direcionamento e abordagem da temática na condução da 

pesquisa, foi realizada uma entrevista exploratória com um Coronel Analista do 

Centro de Doutrina do Exército, no COTER (Apêndice D).  

Doutor em Ciências Militares em operações humanitárias, com ampla 

experiência em ajuda humanitária em missões no Brasil e no exterior, o ponto de 

vista deste oficial foi fundamental na ratificação do problema desta pesquisa e no 

delineamento da solução do problema sob a perspectiva dos interesses do COTER. 

Diante da função que exerce, as informações cedidas nesta entrevista foram 

essenciais para o alinhamento do Caderno de Instrução confeccionado, indo ao 

encontro dos interesses da F Ter nos níveis tático, operacional e estratégico. 
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Por fim, este Analista proporcionou o acesso a fontes de consulta não 

disponíveis nos bancos de dados eletrônicos e a documentos embasados em ações 

do EB em apoio à DEC, sob o contexto das inundações, em anos anteriores. 

 

2.2.4 Coordenador da Seção de Operações Complementares da Subchefia de 

Operações do Ministério da Defesa 

 

Por fim, foi realizada uma entrevista exploratória com um Oficial da Força 

Aérea Brasileira, Assessor Técnico da Seção de Operações Complementares da 

Subchefia de Operações do Ministério da Defesa e Coordenador do Exercício 

Conjunto de Apoio à Defesa Civil (ECADEC) (Apêndice E).  

Alicerçado em treze anos de experiência no MD e na condução das três 

edições do ECADEC, este militar explanou sobre as ações de coordenação entre 

agências nas operações subsequentes às inundações, o adestramento conjunto 

realizado pelos Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Regional e da Defesa, via 

ECADEC, e as demandas da DEC, junto ao EB, em relação às inundações. 

Apesar de ser especialista no nível estratégico, a entrevista com este oficial 

proporcionou uma maior elucidação acerca das possíveis contribuições da doutrina 

estrangeira em operações oriundas de grandes desastres, contribuindo para o 

alinhamento do Caderno de Instrução proposto por este estudo com os produtos 

doutrinários de outros exércitos com expertise no assunto.  
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3 METODOLOGIA  

 

A finalidade desta Seção é apresentar a trajetória desenvolvida durante a 

pesquisa com escopo de esclarecer os procedimentos metodológicos utilizados, 

permitindo o entendimento da sistemática percorrida para a consecução do objetivo 

proposto. 

Destarte, é imperativo ressaltar que a presente Seção engloba a 

caracterização da pesquisa científica em foco, contendo uma exposição clara e 

detalhada do encaminhamento da investigação com fins de solucionar o problema 

de pesquisa. Para tal, será apresentada a leitura operacional da pesquisa, a qual 

contempla a fase de exploração de campo, a escolha do espaço da pesquisa, a 

seleção do grupo de pesquisa, o estabelecimento dos critérios de amostragem, a 

construção de estratégias para a entrada em campo e a definição de instrumentos e 

procedimentos para a análise dos dados. 

Dessa forma, para se obter um melhor delineamento lógico da solução da 

pesquisa, esta Seção foi dividida nos seguintes tópicos: objeto formal de estudo, 

amostra e delineamento da pesquisa. 

  

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  

 

O objeto do presente estudo refere-se à investigação de procedimentos 

relacionados à capacitação operacional específica da tropa no nível tático, visando o 

efetivo emprego das OM em OCCDEC em resposta imediata às inundações.  

Cabe à pesquisa expor um mecanismo que oriente as OM em direção ao 

ganho de habilidades específicas por meio da instrução militar, do material de 

dotação e da estrutura organizacional, com o fim de se tornar um instrumento 

eficiente de emprego nas ações subsequentes às inundações. 

Com intuito de alcançar um alinhamento conceitual com a DMT (2019d), os 

conhecimentos obtidos nesta pesquisa referem-se ao emprego de frações de 

qualquer natureza em situação de paz estável do Espectro dos Conflitos, ou seja, no 

contexto de Operações de Não Guerra. Em relação ao emprego da F Ter em ações 

subsidiárias previstas em lei, a pesquisa está limitada ao emprego da tropa em 

resposta imediata a desastre natural oriundo de inundação. As ações 



99 

 

desempenhadas pelo EB são inerentes às operações militares em um ambiente 

interagências sob coordenação e cooperação com a DEC. 

Diante disso, a pesquisa pretende investigar OM situadas em áreas ou 

próximas às regiões de riscos elevados de inundações e, também, aquelas que 

participaram de episódios nacionalmente conhecidos pela situação de emergência 

ou de calamidade pública deixada pelo desastre. Os dados obtidos estão 

delimitados pelas ações imediatas da F Ter em proveito das necessidades da 

população nos primeiros dias de operação, com enfoque no desempenho da tropa 

nestas situações. 

Ademais, esta pesquisa se propõe a explorar os principais aspectos 

referentes ao emprego de tropa em resposta às inundações, percebidos em doutrina 

estrangeira com grande expertise no assunto. 

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, “capacitação 

operacional específica da tropa” apresenta-se como variável independente (VI), 

tendo em vista que a sua manipulação gera maior ou menor demanda na variável 

dependente (VD) “desempenho da tropa em resposta imediata às inundações”. 

Ou seja, quanto melhor trabalhada for a capacitação da tropa, melhor será a 

eficiência e a efetividade das suas missões junto à DEC. Devido às características 

qualitativas das variáveis, faz-se necessário defini-las conceitual e 

operacionalmente, tornando-as passíveis de observação e mensuração.  

A capacitação operacional específica da tropa é o desenvolvimento de 

competências, previstas por lei, por meio de diferentes níveis de formação, 

qualificação, especialização, aperfeiçoamento e adestramento dos seus 

componentes. O preparo da tropa visando as demandas emergenciais de inundação 

está intimamente ligado à doutrina, ao adestramento, à estrutura organizacional dos 

efetivos e ao material de dotação.  

A capacitação adequada dos efetivos garante à F Ter um nível apropriado de 

operacionalidade com vista a se tornar um eficiente instrumento de resposta em 

caso de inundações graves. O arcabouço legal vigente no País e a doutrina de 

emprego da F Ter, as quais balizam as gestões de pessoal, do ano de instrução e a 

do material de emprego militar, definem o delineamento traçado para que seja 

factível a capacitação operacional específica necessária ao emprego da tropa. O 

Quadro a seguir apresenta a descrição operacional da VI: 
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VI Dimensão Indicadores Formas de medição 

Capacitação 

operacional 

específica da tropa 

Legislação 

específica 
Marco regulatório 

Pesquisa bibliográfica, perguntas 2 

e 3 do questionário e entrevista. 

Gestão do 

pessoal 

Estruturação 

organizacional do 

efetivo 

Pesquisa bibliográfica, documental, 

pergunta 13 do questionário, 

entrevistas, observação direta e 

grupo focal. 

Gestão do Ano 

de Instrução 

Período do Ano de 

Instrução 

Pesquisa bibliográfica, perguntas 

10, 15 e 16 do questionário, 

entrevistas e grupo focal. 

Programas 

Executados 

Pesquisa bibliográfica, documental, 

perguntas 4, 5, 6, 8 e 14 do 

questionário, entrevistas e grupo 

focal. 

Planejamento da 

Instrução Militar 

Pesquisa bibliográfica, documental, 

perguntas 5, 7, 11 e 17 do 

questionário, entrevistas e grupo 

focal. 

Gestão do 

material de 

emprego militar 

Quadro de Dotação 

de Material 

específico 

Pesquisa bibliográfica, documental, 

pergunta 12 do questionário, 

entrevistas, observação direta e 

grupo focal. 

QUADRO 6 – Definição operacional da variável independente: capacitação operacional específica da 
tropa. 
Fonte: O autor. 

O desempenho da tropa em resposta imediata às inundações pode ser 

caracterizado como o rendimento das OM quando empregada no cumprimento das 

missões. Está estreitamente ligado à eficácia e à eficiência das tarefas executadas 

pelas OM no contexto de OCCDEC.  

O desempenho da tropa em ações imediatas decorrentes de inundações é 

obtido por meio da atuação do pessoal e dos meios empregados em proveito do 

cumprimento das missões delegadas pela DEC. A eficiência na execução destas 

missões é resultante do criterioso emprego dos meios de dotação e do atendimento 

das vítimas do desastre no mais curto prazo possível, independente da natureza da 

tropa empenhada; entende-se por eficácia a obtenção do efeito final desejável; e 

como efetividade a capacidade de manter eficácia ao longo do tempo. No Quadro a 

seguir, é possível entender a definição operacional da VD: 
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VD Dimensão Indicadores Formas de medição 

Desempenho da 

tropa em 

resposta 

imediata às 

inundações 

Pessoal 

Atividades 

executadas 

Pesquisa bibliográfica, documental, 

pergunta 9 do questionário, 

entrevistas, observação direta e grupo 

focal. 

Necessidades/Ações 

de coordenação com 

a Defesa Civil 

Pesquisa bibliográfica, documental, 

pergunta 4 do questionário, 

entrevistas, observação direta e grupo 

focal. 

Meios Natureza da tropa 

Pesquisa bibliográfica, documental, 

discussão em grupo focal, entrevistas 

e observação direta.  

Eficiência e 

efetividade no 

cumprimento 

das missões 

Emprego judicioso 

dos meios 

Pesquisa bibliográfica, documental, 

discussão em grupo focal, entrevistas 

e observação direta. 

Atendimento da 

população 

Pesquisa bibliográfica, documental, 

discussão em grupo focal e 

entrevistas. 

QUADRO 7 – Definição operacional da variável dependente: desempenho das ações da tropa em 
resposta imediata às inundações. 
Fonte: O autor. 

 

Ressalta-se que este trabalho visa gerar ferramentas que oriente a tropa na 

preparação completa, por meio da organização do pessoal, da instrução, da dotação 

de material e do adestramento. Desta maneira, esta pesquisa contribui para com as 

OM de qualquer natureza a fim de adquirir a capacidade operacional desejável para 

atuar como um todo integrado em missões em OCCDEC em resposta imediata às 

inundações, resultando em efetividade no apoio às vítimas do desastre. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

De forma a levantar os dados relativos às variáveis dessa pesquisa, a 

amostra selecionada a fim de complementar o Referencial Teórico no entendimento 

do problema foram:  

- tropas empregadas em exercícios simulados de apoio à DEC;  

- militares com função de comando e com civis durante os exercícios 

simulados; 

- militares de OM cuja sede se encontra em área ou próxima a regiões 
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consideradas de grande risco de inundação;  

- Oficiais de Operações (S-3) de tropa empregada em inundações 

consideradas de grande vulto nacional; 

 - Cmt e S-3 da Força de Apoio à Defesa Civil3 (FADEC) adestrada em 

exercícios simulados; 

- assessor jurídico militar;  

- militar especialista na implantação das FADEC no território nacional; 

- militares e autoridades de notório saber do tema estudado; e  

- militares estrangeiros capacitados em OCCDEC no país de origem.  

No tocante aos critérios de seleção de tropas empregadas em exercícios 

simulados de apoio à DEC, foram selecionadas duas FADEC em situação de 

adestramento durante dois treinamentos distintos, sob um contexto de OCCDEC 

decorrentes de inundações: o Exercício da Força de Ajuda Humanitária4 da 14ª 

Brigada de Infantaria Motorizada (14ª Bda Inf Mtz) e o Exercício da Força de Apoio à 

Defesa Civil5 da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha (4ª Bda Inf L Mth). 

Logo após o encerramento do Exercício da 14ª Bda Inf Mtz, tendo como 

escopo colher as percepções sobre o desempenho das frações, foi possível formar 

dois grupos focais distintos, compostos por 5 militares cada, sendo eles o Cmt SU 

(um Capitão), o SCmt SU (um 1º Tenente) e os Cmt Pelotão (Pel) (três 1º ou 2º 

Tenentes) do 23º Batalhão de Infantaria Motorizado (23º BI Mtz), em um primeiro 

momento, e do 62º Batalhão de Infantaria Motorizado (62º BI Mtz), a posteriori. Os 

militares constituíram as funções de comando de fração nas Companhias de 

Resgate e Salvamento (Cia Rsg Slv) durante a preparação e o adestramento das 

FADEC. 

Ao longo do Exercício da Força de Ajuda Humanitária da 14ª Bda Inf Mtz, com 

os propósitos de gerar o debate supervisionado e de haver interação entre as 

agências civis e militares que compõem o Sistema de Defesa Civil dos municípios de  

_____________________ 

 

3
 Denominação dada à fração de nível Unidade do EB, com estruturação modular, empregada com o 

objetivo de realizar OCCDEC no território nacional.   

4
 Exercício de adestramento de nível Grande Unidade (GU) ocorrido nos municípios de Taió e Indaial, 

Santa Catarina, no período de 2 a 8 de agosto de 2019. 

5
 Exercício de adestramento de nível GU ocorrido nos municípios de Petrópolis e Teresópolis, Rio de 

Janeiro, no período de 30 de setembro a 4 de outubro de 2019. 
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Taió e Rio do Sul, Santa Catarina, sobre a coordenação das agências diante de 

inundações, houve a formação de um grupo focal composto por 9 integrantes6. 

Efetivo Função 

1 
Major da Polícia Militar de Santa Cataria e Comandante da 3ª 

Companhia destacada do 13º Batalhão de Polícia Militar de Taió 

1 
Capitão Bombeiro Militar de Santa Catarina e Comandante da 3ª 

Companhia destacada do 15º Batalhão de Bombeiro Militar de Rio do Sul 

1 1º Tenente do Exército Brasileiro e militar de ligação com a Defesa Civil 

1 
3º Sargento Bombeiro Militar de Santa Catarina e Comandante da 1ª 

Grupamento de Bombeiro Militar de Taió 

1 Secretária Municipal de Assistência Social de Taió 

1 
Bombeiro Comunitário e Diretor e Coordenador Municipal de Proteção e 

Defesa Civil de Taió 

1 Coordenadora da Cartar (abrigos permanentes e improvisados) de Taió 

1 
3º Sargento Bombeiro Militar de Santa Catarina e Coordenador Regional 

de Proteção e Defesa Civil de Rio do Sul 

1 
Capitão do Exército Brasileiro, mestre em Ciências Militares e 

Comandante da Companhia de Resgate e Salvamento 

QUADRO 8 – Integrantes do Grupo Focal de Taió e Rio do Sul - SC. 
Fonte: O autor. 

  

FIGURA 32 – Discussão em grupo focal. 
Fonte: O autor. 

 

_______________________________________ 

 

6 
Todos os integrantes do grupo focal que trabalham para o Estado de Santa Catarina possuem 

experiência em diversos episódios de inundações ocorridas na região, o que proporcionou maior 

detalhamento e qualidade das informações colhidas por meio nos debates. 
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A fim de buscar o detalhamento sobre o arcabouço jurídico que orienta as 

OCCDEC, foi realizada uma entrevista estruturada com o Assessor Jurídico da 4ª 

Bda Inf L Mth, de maneira que garantiu a maior profundidade de conhecimento sobre 

a legislação específica e as consequências jurídicas para as ações em desacordo 

com as normas legais em vigor. 

Ainda nos exercícios simulados supracitados, com o intuito de detalhar sobre 

a qualificação, a capacitação técnica e tática e o adestramento das frações das 

FADEC ao longo do ano de instrução, foram realizadas entrevistas estruturadas com 

os Cmt e os S-3 de ambas as FADEC7. 

A fim de levantar contribuições acerca de aspectos relevantes do emprego da 

tropa em ações imediatas às inundações, foram levantados os Comandos Militares 

de Área que se localizam nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul8. Em seguida, foram 

enumeradas as OM que possuem histórico de participação direta no apoio à DEC9. 

Nesse cenário, as seguintes OM foram selecionadas para definir a amostra que 

poderiam participar do questionário, com destaque à inclusão de tropas de 

naturezas diferentes: 

Comando 

Militar de 

Área 

Organização Militar Local 

Comando 

Militar do 

Sul 

23º Batalhão de Infantaria Motorizado Blumenau/SC 

62º Batalhão de Infantaria Motorizado Joinville/SC 

63º Batalhão de Infantaria Motorizado Florianópolis/SC 

5º Regimento de Carros de Combate Rio Negro/PR 

14º Regimento de Cavalaria Mecanizado 
São Miguel do 

Oeste/SC 

QUADRO 9 – Delimitação das Organizações Militares que possuem histórico de participação direta no 
apoio à Defesa Civil (continua). 
Fonte: O autor. 

_____________________ 
 

7
 As OM designadas para comporem o Comando das FADEC das 14º Bda Inf Mtz e 4ª Bda Inf L Mth 

foram o 23º BI Mtz e o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (32º BIL Mth), respectivamente. 

8
 Regiões do Brasil selecionadas por serem consideradas as mais afetadas por inundações com base 

no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (UFSC, 2013). 

9 
As OM estão situadas em locais ou próximas de municípios considerados de alto risco de inundação, 

segundo do Plano de Emprego das Forças Armadas em Casos de Desastres (BRASIL, 2013a). 
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Comando 

Militar de 

Área 

Organização Militar Local 

Comando 

Militar do 

Sul 

28º Grupo de Artilharia de Campanha Criciúma/SC 

5º Batalhão de Engenharia de Combate 

Blindado 

Porto União/SC 

Comando 

Militar do 

Nordeste 

59º Batalhão de Infantaria Motorizado Maceió/AL 

7º Grupo de Artilharia de Campanha Olinda/PE 

Comando 

Militar do 

Leste 

32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha Petrópolis/RJ 

1º Batalhão de Engenharia de Combate Rio de Janeiro/RJ 

17º Batalhão Logístico Leve de Montanha Juiz de Fora/MG 

4ª Companhia de Comunicações Leve de 

Montanha 
Belo Horizonte/MG 

QUADRO 9 – Delimitação das Organizações Militares que possuem histórico de participação direta 
no apoio à Defesa Civil (conclusão). 
Fonte: O autor. 

 Após selecionadas as OM, para fins de aplicação de questionários, foi 

destacada uma amostra de 77 militares, voluntários e com experiência em OADEC, 

sendo estes oficiais até o posto de capitão, subtenentes ou sargentos que 

participaram de missões oriundas de inundações em apoio à DEC ou que estão 

inseridos em alguma fração da FADEC, previamente adestrada, do Comando Militar 

de Área (C Mil A) de origem.  

Partindo do princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser 

considerado representativo de muitos outros, foram selecionados os seguintes 

episódios de operações subsidiárias em que houve o apoio do EB à DEC 

(RODRIGUES, 2006, p. 33): 

- Operação Itajaí-Açu (2008), em Santa Catarina; 

- Operação Enchentes (2010), em Alagoas e Pernambuco; e 

- Operação Serrana (2011), no Rio de Janeiro. 

As operações escolhidas neste estudo são casos midiáticos considerados de 

grande vulto nacional, ocorridos em diferentes regiões do país e marcados pelo 

emprego de tropas do EB de diversas naturezas. Nesse contexto, foram 

identificadas e selecionadas as OM que tiveram participação direta nas OCCDEC, 
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mediante pesquisas em matérias publicadas em revistas do EB10 e nos relatórios 

existentes nas próprias OM, com o propósito de elucidar sobre o preparo dos 

efetivos e o desempenho das frações na resposta imediata às inundações. Para 

tanto, foram selecionados os S-3 das seguintes OM nas respectivas épocas para 

serem submetidos à entrevista, conforme o Quadro abaixo.  

Operação de grande vulto OM selecionada Sede da OM 

Operação Itajaí-Açu (2008) 
23º Batalhão de Infantaria 

Motorizado 
Blumenau/SC 

Operação Enchentes (2010) 
7º Grupo de Artilharia de 

Campanha 
Olinda/PE 

QUADRO 10 – Delimitação das Organizações Militares que participaram diretamente em 
operações de grande vulto no apoio à Defesa Civil. 
Fonte: O autor. 

De forma a alinhar o propósito deste estudo com a missão e a visão de futuro 

do EB11 e com os objetivos propostos pela Diretriz de Implantação do Subprojeto 

Força Humanitária12, foi destacado o Gerente do Subprojeto Força Humanitária para 

compor o rol de entrevistados. Assim, foi possível direcionar e consolidar os 

resultados desta pesquisa. 

Por se tratar de Operações Interagências, fez-se necessário compreender 

sobre a visão institucional e as necessidades da DEC em relação ao emprego do EB 

em ações de apoio na fase de resposta imediata às inundações. Na mesma linha de 

raciocínio, é imprescindível elucidar sobre alguns aspectos do Sistema de Instrução 

Militar e do modus operandi adotados pelo Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, 

 

_____________________ 

 

10
 CCOMSEX. A tragédia das Chuvas em Santa Catarina. Revista Verde Oliva, Brasília: DF, ano 37. 

n. 201, p. 26, abr.-mai-jun. 2009. 

CCOMSEX. Operação Enchentes: Exército apoia vítimas das chuvas no Nordeste. Revista Verde 

Oliva, Brasília: DF, ano 38. n. 206, p. 39, jul.-ago-set. 2010.  

 CCOMSEX. Operação Serrana. Revista Verde Oliva, Brasília: DF, ano 39. n. 211, p. 33, abr.-maio-

jun. 2011.  

11
 Assuntos abordados detalhadamente pelo Plano Estratégico do Exército para 2020-2023 (BRASIL, 

2019c). 

12
 O Subprojeto Força Humanitária tem por objetivo geral capacitar a F Ter para atuar em Operações 

Humanitárias. O assunto é explorado no item 2.1.3.3.2 O Subprojeto Força Humanitária, desta 

pesquisa. 
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Instituição selecionada para a amostra deste estudo por possuir competência legal e 

formar os seus efetivos com vistas às ações imediatas a desastres naturais. 

Para tanto, foram selecionadas autoridades especialistas no tema, que 

pertencem ao Sistema de DEC de Estados com índices13 acima da média nacional 

em ocorrência de inundações, as quais foram submetidas a entrevistas, conforme 

descrito no quadro a seguir: 

Autoridade  Função Local 

Tenente-Coronel do 

Corpo de 

Bombeiros Militar 

Subdiretor de Ensino do Corpo de 

Bombeiros Militar e Chefe da Divisão de 

Educação Básica e Complementar 

Florianópolis/SC 

Tenente-Coronel do 

Corpo de 

Bombeiros Militar 

Comandante do Centro de Ensino 

Bombeiro Militar 
Florianópolis/SC 

Tenente-Coronel do 

Corpo de 

Bombeiros Militar 

Supervisor do Sistema de Defesa Civil 

Estadual   
Petrópolis/RJ 

QUADRO 11 – Autoridades com expertise em desastres oriundos de inundações. 
Fonte: O autor. 

Com a finalidade de compreender o emprego de Exércitos de outros países, 

com características climáticas semelhantes às do Brasil e com experiência em 

Operações Interagências em ações imediatas às inundações, foram entrevistados 

um oficial da Argentina que possui vivência em capacitações desta natureza e um 

oficial intermediário brasileiro que fez especialização básica de emergências na 

Espanha no nível tático, com a intenção de melhor conhecer o emprego de países 

com doutrina consolidada no assunto: 

País Função Posto Ano de Capacitação 

Argentina Cmt Pel Capitão 2014 

Oficial brasileiro com Curso Básico 

de Emergências na Espanha 
Cmt SU Capitão  2017 

QUADRO 12 – Oficiais com experiência em Operações Humanitárias no exterior. 
Fonte: O autor. 

 

_____________________ 

 
13

 Informações colhidas com base no Anuário Brasileiro de Desastres Naturais (BRASIL, 2014d). 
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3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa pautou-se, inicialmente, pelas etapas de 

levantamento e seleção da bibliografia, leitura analítica e fichamento das fontes. 

Com o intuito de conhecer mais a fundo o desastre natural em foco, foram realizadas 

pesquisas bibliográficas a partir de fontes de consulta de relevante confiabilidade, 

constituídas principalmente de reportagens na internet, livros, atlas, levantamentos 

estatísticos e artigos científicos.  

Em primeiro momento, foi realizada uma pesquisa exploratória, de forma a 

confirmar os principais aspectos levantados na revisão da literatura, ampliar os 

conhecimentos sobre o tema e esclarecer pontos específicos que não se 

apresentaram evidentes na revisão da literatura. Para tanto, foram realizadas 

entrevistas exploratórias com profissionais com expertise no assunto, as quais 

permitiram a melhor definição da pergunta de partida e a formulação das hipóteses 

(SELLTIZ et al., 1967).  

Os dados coletados foram selecionados, registrados, organizados, 

criteriosamente criticados e transformados em Referencial Teórico da pesquisa, o 

que permitiu alcançar constatações e inferências legítimas de forma que subsidiou a 

produção de resultados.  

Em seguida, com embasamento em pesquisa bibliográfica de artigos 

científicos e dissertações de mestrado e na pesquisa documental em relatórios de 

operações nas quais ocorreu a participação da F Ter em apoio à DEC, foram 

levantadas as principais OCCDEC fruto de inundações realizadas pelo EB. Por via 

de uso do procedimento técnico de pesquisa ex-post facto, foram selecionados três 

episódios de inundações de grande destaque nacional. Os fatos escolhidos se 

caracterizam por se desenvolverem espontaneamente, posto que não houve 

controle das variáveis envolvidas por parte do pesquisador. Portanto, mediante o 

princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser assinalado 

representativo de muitos outros, foi empregado o método de procedimento técnico 

de pesquisa estudo de casos (GIL, 2002). 

Como forma de fundamentar os procedimentos metodológicos necessários à 

solução do problema da pesquisa, foi realizada uma pesquisa aplicada, de cunho 

qualitativo, pois a busca de dados objetiva gerar conhecimentos com aplicação 

prática voltados à solução de problemas reais específicos relacionados ao emprego 
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da tropa em ações de respostas imediatas às inundações. Com isso, foi possível a 

absorção da subjetividade e da individualidade que facilita a compreensão do 

problema. 

Ainda, mediante observação direta e não participante do pesquisador, 

pesquisas de campo foram realizadas no Exercício da Força de Ajuda Humanitária 

da 14ª Bda Inf Mtz e no Exercício da Força de Apoio à Defesa Civil da 4ª Bda Inf L 

Mth, com foco principal no desempenho das frações mediante a capacitação 

operacional específica da tropa realizada segundo as normas vigentes. Portanto, 

trata-se de uma pesquisa experimental, na qual foram selecionadas as variáveis 

passíveis de observação e que influenciam no objeto do presente estudo, bem como 

foram definidas formas de controle e de observação dos efeitos que estas variáveis 

poderiam produzir no objeto (NEVES, 2007, p. 62). 

As informações extraídas do Referencial Teórico, via coleta documental, 

foram registradas e analisadas, permitindo alimentar a confecção dos questionários, 

dos roteiros de entrevistas e dos planos de trabalho de observação direta e de 

discussão em grupo focal, técnicas escolhidas para a obtenção de dados. 

Pesquisa Classificação Modalidade 

Métodos 
De abordagem (lógicos) Indutiva 

De procedimentos (técnicos) Comparativo e Estudo de caso 

Tipo 

Quanto à natureza Aplicada 

Quanto à forma de abordagem Qualitativa 

Quanto ao objetivo geral  Descritiva e Exploratória 

Quanto aos procedimentos técnicos 
Bibliográfica, Documental, 

Experimental e Ex-post-facto 

Técnicas Quanto à obtenção de dados 

Coleta documental, 

Observação Direta, Grupo 

Focal, Questionário e 

Entrevista 

QUADRO 13 – Delineamento da pesquisa. 
Fonte: O autor. 

Em função do delineamento descritivo da pesquisa em questão, valendo-se 

do método indutivo, foi empregado o método comparativo na discussão e crítica dos 

casos levantados e, também, dos dados colhidos das amostras selecionadas. 

Assim, após utilizadas as técnicas de obtenção de dados, foi plausível destacar 
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similaridades e correlações existentes entre os dados obtidos e realizar associações 

entre as variáveis por meio do levantamento de opiniões, o que embasou a 

discussão dos resultados e permitiu a elaboração de conclusões gerais. 

Finalmente, foi possível concluir sobre o impacto da capacitação operacional 

específica da tropa com vistas ao seu desempenho em ações de resposta imediata 

às inundações, resultando em proposta de produto doutrinário destinado à 

implementação do suporte teórico nacional. 

 

3.3.1 Procedimentos adotados no Referencial Teórico 

 

Para que houvesse a definição de termos e a estruturação da base teórica de 

análise que viabilizasse a solução do problema de pesquisa e a confecção do 

Referencial Teórico constante no capítulo 2 deste trabalho, foram seguidos tais 

procedimentos e critérios: 

 

3.3.1.1 Fontes de busca  

 

Durante a fase exploratória, o presente estudo utilizou fontes de consulta de 

acentuada credibilidade, priorizando sempre conteúdos recém-publicados: 

- manuais doutrinários em vigência nas Forças Armadas; 

- manuais doutrinários de Forças Armadas estrangeiras; 

- Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro; 

- relatórios disponíveis no Comando de Operações Terrestres (COTER); 

- relatórios disponíveis no Estado-Maior do Exército; 

- relatórios disponíveis nas OM; 

- livros e monografias das bibliotecas física e digital da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME); 

- decretos e leis nacionais;  

- palestras institucionais do EB e da Defesa Civil; 

- planos estaduais de proteção e defesa civil; e 

- planos de contingência dos municípios. 

Embora fundamentada na DMT nacional, visando enriquecer o acervo 

doutrinário e aproveitar ao máximo os ensinamentos apresentados em referencial 
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teórico estrangeiro de procedência confiável, foram incluídos nesta pesquisa 

manuais doutrinários norte-americanos e espanhóis, dentre outras publicações de 

elevada credibilidade. 

  

3.3.1.2 Estratégias de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

Como estratégias de busca para a base de dados eletrônica, foram utilizados 

os seguintes termos descritivos: “Processo de Transformação do Exército”, 

“inundações”, “desastres naturais no Brasil”, “Sistema de Comando em Operações”, 

“Exército em apoio à Defesa Civil”, “plano de contingência”, “inundaciones”, “defensa 

civil”, “civil support operations”, ”defense security cooperation agency”, “inundação 

em Santa Catarina em 2008”, “desastre na região serrana no Rio de Janeiro em 

2011”, “inundação no Nordeste em 2010”, “plano de emergência em inundações”, 

“UME Espanha”, “Curso Basico de Emergencias para Oficiales y Suboficiales de la 

Espanha”, respeitando as peculiaridades das bases de dados.  

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

relevantes foram conferidas com intuito de encontrar artigos não localizados na 

referida pesquisa. 

 

3.3.1.3 Critérios de inclusão 

 

a. Estudos e documentos nos idiomas português, inglês ou espanhol; 

b. estudos publicados entre 2008 e 2019; 

c. estudos qualitativos e quantitativos que descrevem o emprego do EB em 

OCCDEC em ações imediatas às inundações; 

d. estudos qualitativos e quantitativos que descrevem o levantamento das 

áreas de risco de inundações no Brasil; 

e. estudos qualitativos acerca das responsabilidades dos principais órgãos da 

DEC; 

f. legislação brasileira vigente; e 

g. manuais doutrinários, de fundamentos e de instrução militar em vigor 

relacionados à DMT e o emprego de tropas em desastres naturais no Brasil, na 

Argentina, na Espanha e nos EUA. 
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3.3.1.4 Critérios de exclusão 

a. Estudos cujo foco principal é seca e estiagem; 

b. estudos com delineamento de pesquisa pouco aprofundado e com 

referências pouco confiáveis; 

c. estudos anteriores a 2008, notoriamente ultrapassados ou já revogados; 

d. fontes da internet não oriundas de sítios oficiais de organizações de 

credibilidade; e 

e. estudos que discordam do emprego da F Ter em resposta às inundações. 

 

3.3.1.5 Critérios de seleção de especialistas para entrevistas exploratórias 

 

 A fim de direcionar a abordagem da temática, de complementar as lacunas 

acerca do conhecimento do assunto em questão, de ampliar a revisão da literatura 

desta pesquisa e de contribuir decisivamente para a elucidação do tema, foram 

realizadas entrevistas exploratórias semiestruturadas com os seguintes especialistas 

em ações subsidiárias (RODRIGUES, 2006, p. 104): 

 a. um oficial intermediário do EB especialista no nível tático em Operações 

Interagências em resposta às inundações em território nacional; 

 b. um oficial superior da Divisão de Coordenação Civil Militar da Chefia do 

Emprego da Força Terrestre do COTER;  

 c. um analista do Centro de Doutrina do Exército, do COTER; e 

d. um coordenador da Seção de Operações Complementares, da Subchefia 

de Operações, do Ministério da Defesa (MD). 

Os especialistas foram selecionados por possuírem experiência nos níveis 

tático, operacional e estratégico, terem estudos publicados ou ocuparem funções de 

chefia e de assessoria em ações subsidiárias do Alto Comando no âmbito EB e MD. 

Todos os entrevistados exercem influência decisória direta no preparo e emprego da 

Força Terrestre em OCCDEC em respostas às inundações. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

No tocante ao Referencial Teórico, todos os procedimentos adotados para a 

coleta documental constam no item 3.3.1, com as respectivas considerações do 

autor. As informações foram, sob análise criteriosa, utilizadas em combinação aos 
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dados extraídos das entrevistas exploratórias e organizadas com vistas a facilitar a 

compreensão e a ligação entre os assuntos ligados ao tema.  

No tocante às técnicas de coleta de dados, foram selecionados instrumentos 

adequados para alcançar o objetivo geral deste estudo. Com isso, foi exequível a 

comprovação das hipóteses levantadas e solução da pergunta de pesquisa. 

Para validação dos instrumentos de coleta de dados, o plano de trabalho de 

grupo focal e os roteiros das entrevistas e dos questionários foram previamente 

testados por militares com conhecimento no assunto, a fim de dirimir dúvidas acerca 

da clareza e da pertinência das questões. A aprovação do plano de trabalho de 

observação direta foi feita mediante análise criteriosa de profissionais com expertise 

no assunto a fim de se obter a maior abrangência possível na coleta de dados em 

pesquisa de campo. 

Destaca-se ainda que as referências das fontes utilizadas, inclusive aquelas 

ligadas ao que tange o suporte metodológico para esta pesquisa, encontram-se na 

Seção “Referências”, no final deste trabalho.  

 

3.3.3 Instrumentos 

 

Para levantar os dados relativos às variáveis dessa pesquisa, os instrumentos 

de coleta de dados utilizados para o desenvolvimento do presente trabalho científico 

mediante foram: a coleta documental, o questionário, a entrevista, a observação 

direta e o grupo focal. 

Após a aplicação desses instrumentos de pesquisa científica, foi possível 

realizar uma análise qualitativa das respostas, por meio da comparação destas com 

os dados levantados segundo o Referencial Teórico. Assim, tornou-se viável a 

compreender e apresentar as capacitações operacionais específicas de uma tropa 

de qualquer natureza nas OCCDEC nas ações de resposta imediata às inundações. 

 

3.3.3.1 Coleta Documental 

 

A pesquisa bibliográfica realizada relativa ao tema proposto por este estudo 

permitiu reunir dados legítimos de forma que fosse identificada uma lacuna no 

conhecimento acerca do suporte teórico nacional. Em contrapartida, as fontes 

estrangeiras revelaram contribuições na redução da lacuna observada. Tal 
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procedimento comparativo permitiu traçar inferências sobre o grau de detalhamento 

do conteúdo, a estrutura metodológica utilizada na instrução militar e a sincronização 

das fontes de consulta nacional no tratamento da temática (RODRIGUES, 2006).   

A pesquisa documental relativa às variáveis em estudo permitiu registrar, a 

partir de relatórios, palestras e tabelas estatísticas, dados valiosos sobre a 

capacitação da tropa e o desempenho da F Ter em Operações Interagências em 

repostas imediatas às inundações sob a perspectiva da DMT. Consequentemente, 

foi possível a produção de questionamentos acerca da influência da variável 

independente sobre a dependente (RODRIGUES, 2006).  

 

3.3.3.2 Questionários 

 

Empregando-se o questionário (Apêndice A), foi possível minimizar as 

distorções e obter respostas que materialmente seriam inalcançáveis, acarretando 

maior uniformidade devido à impessoalidade dessa técnica de obtenção de dados 

(LAKATOS, 2003).  

A fim de propiciar a verificação da capacitação operacional específica da 

tropa em OCCDEC oriundas de inundações, foi elaborado um questionário. De 

modo a afiançar que o instrumento não possuísse erros de confecção, foi realizado 

um pré-teste com elementos pré-amostrados (capitães instrutores da EsAO). Assim, 

alguns erros de grafia foram corrigidos e foi aperfeiçoada a clareza de algumas 

perguntas. Dessa forma, foi possível constatar a ausência de dúvidas na execução 

do questionário e os riscos de erros foram reduzidos ao avaliar as respostas.  

A aplicação do questionário foi facilitada por meio de ferramentas de 

Tecnologia da Informação (e-mail e formulários do Google Docs) para as OM que se 

localizam nos Comandos Militares do Sul do Nordeste. A aplicação do mesmo para 

as OM que se localizam no Comando Militar do Leste se procedeu após o término 

do Exercício de Apoio à Defesa Civil da 4ª Bda Inf L Mth, na forma presencial.  

O questionário foi acompanhado, em seu início, por instruções explicativas 

contendo o propósito da aplicação do instrumento, os objetivos da pesquisa e as 

instruções básicas de preenchimento, com destaque à importância da colaboração 

do informante. Considerando a escassez de fontes de consulta, foram elaboradas 

perguntas fechadas e mistas visando possibilitar a oportunidade do informante em 
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acrescentar algo não pensado pelo pesquisador e que permitisse agregar 

experiências relevantes à pesquisa.  

O questionário conteve 17 perguntas e foi aplicado a uma amostra composta 

de 77 militares de OM diferentes. As perguntas do questionário foram 

confeccionadas de forma a possibilitar a obtenção de dados generalistas das 

variáveis em estudo. Ou seja, independente da natureza da fração do militar que 

respondeu ao questionário, os resultados obtidos por meio da análise das respostas 

dos questionários permitiram levantar aspectos comuns da capacitação específica e 

do desempenho da tropa em geral.  

Portanto, das 77 respostas recebidas, 75 respostas foram qualificadas e 

categorizadas de forma que foi possível colher maiores informações específicas 

sobre o desempenho de frações de qualquer natureza, com base no preparo as 

quais foram submetidas, levando-se a uma generalização dos resultados. Então, a 

partir dos questionamentos sobre a variável independente e dependente, foram 

extraídas informações acerca da sua influência entre elas com o objetivo de 

qualificar em que proporção ambas se interagem.  

 

3.3.3.3 Entrevistas 

 

Ao utilizar-se da técnica de entrevista como forma de observação direta 

intensiva, foi possível averiguar fatos, definir opiniões e descobrir planos de ação, 

permitindo alcançar dados não encontrados em fontes documentais (LAKATOS, 

2003). Foram elaboradas perguntas abertas para que se obtivessem respostas 

completas que agregassem experiências relevantes à pesquisa. A operacionalização 

deste instrumento foi antecedida por instruções explicativas contendo o propósito da 

aplicação do instrumento, os objetivos da pesquisa e as instruções básicas de 

preenchimento, com destaque à importância da colaboração do entrevistado.  

As entrevistas seguiram um roteiro predeterminado, abarcando aspectos 

relacionados às variáveis em uma sequência propícia ao desenvolvimento da 

temática. O objetivo levantado para esta técnica foi a reunião de conhecimentos 

precisos acerca do tema e que nortearam os resultados da presente pesquisa. 

As entrevistas exploratórias (Apêndices B, C, D e E) tiveram a finalidade de 

reunir as percepções legais e pessoais de especialistas com expertise na temática, 

objetivando fornecer subsídios teóricos específicos para a elucidação do objeto de 
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pesquisa, aprofundar os questionamentos que envolvem o problema e a solucionar o 

problema levantado. Portanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas como 

etapa inicial da investigação, nas quais se buscou obter informações, dados e 

opiniões por meio de conversação objetiva com especialistas no tema, garantindo ao 

pesquisador maior flexibilidade no esclarecimento do tema (RODRIGUES, 2006). 

Durante o Exercício da Força de Ajuda Humanitária da 14ª Bda Inf Mtz, foram 

realizadas entrevistas estruturadas com o S-3 o Cmt do 23º BI Mtz, os quais 

exerceram as funções de Cmt/Oficial de Ligação (O Lig) com a DEC e S-3 da 

FAjHum do Comando Militar do Sul, respectivamente. De semelhante modo, foram 

entrevistados os S-3 do 11º BIL Mth e do 32º BI Mth durante o Exercício da Força de 

Apoio à Defesa Civil, os quais exerceram as funções de Cmt/O Lig com a DEC e S-3 

da FADEC do Comando Militar do Leste (Apêndices F e G). Nas ocasiões, fruto das 

experiências adquiridas com os exercícios de adestramentos, foi possível colher 

detalhes sobre a qualificação, a capacitação técnica e tática e o adestramento das 

frações das FADEC ao longo do ano de instrução e, ainda, sobre o papel do O Lig 

do EB junto à DEC.  

Com o objetivo de buscar o detalhamento sobre o arcabouço jurídico que 

orienta as OCCDEC, foi realizada uma entrevista estruturada com o Assessor 

Jurídico da 4ª Bda Inf L Mth após o Exercício da Força de Apoio à Defesa Civil 

(Apêndice H). A partir de informações específicas desse especialista, foi factível a 

busca o sobre a legislação específica e as consequências jurídicas para as ações 

em desacordo com as normas legais vigentes. 

Com o propósito de elucidar sobre o preparo dos efetivos do EB e o 

desempenho das frações na resposta imediata às inundações em episódios de 

grande vulto no Brasil, foram entrevistados os S-3 do 23º BI Mtz durante a Operação 

Itajaí-Açu (2008)14 e do 7º GAC durante a Operação Enchentes (2010). Assim, 

mediante entrevista estruturada (Apêndice I), foi possível concluir sobre as 

demandas ocorridas, as melhores práticas adotadas à época e as oportunidades de 

melhoria e compará-las com os procedimentos adotados nos dias atuais. 

Por se tratar de Operações Interagências, fez-se imprescindível esclarecer as 

––––––––––––––––––––––––– 
 

14
 Além da catástrofe ocorrida em 2008, o militar selecionado para a entrevista foi S-3 das tropas do 

23º BI Mtz nas OCCDEC oriundas das enchentes de 2011 e 2013 no Vale do Itajaí. 
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demandas surgidas, sob uma visão institucional da DEC, em relação ao emprego do  

EB nas ações de apoio na resposta imediata às inundações. Para tanto, durante o 

Exercício da Força de Apoio à Defesa Civil, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com o Subdiretor do Sistema de Defesa Civil de Petrópolis/RJ 

(Apêndice J). O Sistema de Defesa Civil do Rio de Janeiro, após a catástrofe de 

2011, é considerado referência nacional na prevenção e na pronta-resposta às 

catástrofes naturais. 

Na mesma linha de raciocínio, foi realizada entrevista semiestruturada 

(Apêndice K) com o Cmt do Centro de Ensino Bombeiro Militar de Santa Catarina e 

o Subdiretor de Ensino e Chefe da Divisão de Educação Básica e Complementar do 

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), pois essa Instituição é 

considerada corporação referência nacional de modernidade, operacionalidade e 

efetividade em resposta às catástrofes naturais. Dessa maneira, foi possível explorar 

alguns aspectos relevantes do Sistema de Instrução Militar adotado pelo CBM dos 

Estados, Instituição vocacionada para as ações imediatas a desastres naturais.  

De forma a alinhar o produto final deste estudo com a missão e visão de 

futuro do EB, em primeiro plano, e com os objetivos propostos pela Diretriz de 

Implantação do Subprojeto Força Humanitária, em segundo plano, foi realizada uma 

entrevista semiestruturada com o Gerente do Subprojeto Força Humanitária do 

COTER (Apêndice L) durante o Exercício de Apoio à Defesa Civil da 4ª Bda Inf L 

Mth. O Gerente é Coronel do EB e desempenha esta função desde 2016. Assim, foi 

possível direcionar e consolidar os resultados desta pesquisa. 

Para aumentar a estrutura de conhecimento produzido por este trabalho, 

foram conduzidas entrevistas estruturadas com especialistas de notório saber no 

ambiente de operações interagências em outros países (Apêndice M). Portanto, foi 

entrevistado um oficial da Argentina15 com vivência em operações e capacitação 

desta natureza. Igualmente, foi entrevistado um oficial intermediário brasileiro 

possuidor de especialização básica de emergências na Espanha, no nível tático.  

Assim, foi possível compreender o emprego de exércitos de países diferentes, 

 

––––––––––––––––––––––––– 
 

15
 Os militares selecionados foram oficiais-alunos da EsAO e foram selecionados pelos seus países 

de origem mediante rigorosos critérios baseados na meritocracia.
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com doutrina consolidada no assunto, bem como se obter dados suficientes que 

resultaram em ensinamentos compatíveis para a doutrina brasileira. 

 

3.3.3.4 Observação Direta 

 

A observação direta (Apêndice N) realizada como pesquisa de campo para 

esta pesquisa incidiu sobre os procedimentos operacionais de militares pertencentes 

à FADEC em situação de adestramento, durante dois exercícios simulados distintos, 

sob um contexto de OCCDEC decorrentes de inundações: 

1ª observação - entre os dias 4 e 9 de agosto de 2019, no Exercício da Força 

de Ajuda Humanitária da 14ª Bda Inf Mtz, ocorrido nos municípios de Taió e Indaial, 

Santa Catarina; e 

2ª observação - entre os dias 30 de setembro a 4 de outubro de 2019, no 

Exercício da Força de Apoio à Defesa Civil da 4ª Bda Inf L Mth, ocorrido nos 

municípios de Petrópolis e Teresópolis, Rio de Janeiro. 

O Exercício da Força de Ajuda Humanitária da 14ª Bda Inf Mtz e o Exercício 

da Força de Apoio à Defesa Civil da 4ª Bda Inf L Mth consistiram em um exercício 

simulado de adestramento de nível GU em conjunto com o Sistema de Defesa Civil 

de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, respectivamente. Ambas as Brigadas são 

alvos do Subprojeto Força Humanitária, o qual encontra-se na 2ª fase de execução: 

a implantação da Força Humanitária nos Comandos Militares do Sul e do Leste. 

No ensejo, o planejamento e a coordenação dos exercícios foram realizados 

pelo EB e pela DEC Estadual; e a execução das atividades previstas contou com a 

participação, além de tropas do EB16 e das DEC estadual e municipal, de órgãos pú-  
 

––––––––––––––––––––––––– 

 
16

 As tropas do EB que participaram do Exercício da Força de Ajuda Humanitária da 14ª Bda Inf Mtz 

foram o Comando da 14ª Bda Inf Mtz, a Cia de Comando (C) da 14ª Bda Inf Mtz, o 14º Pel de Polícia 

do Exército (PE), o 23º BI Mtz, o 62º BI Mtz, o 63ª BI Mtz, o 5º Batalhão de Engenharia de Combate 

Blindado (BE Cmb Bld), o 27º Batalhão Logístico (B Log), a 5ª Cia de Comunicações (Com) Bld e o 3º 

Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG). As tropas do EB que participaram do Exercício de Apoio 

à Defesa Civil da 4ª Bda Inf L Mth foram o Comanda da 4ª Bda Inf L Mth, a Cia C da 4ª Bda Inf L Mth, 

o 35º Pel PE, o 32º BIL Mth, o 1º BE Cmb, o 17º B Log L Mth, a 4ª Cia Com L Mth, o 1º Batalhão de 

Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear e a Aviação do Exército. 
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blicos municipais17, de órgãos outros setoriais18 e de organizações comunitárias de 

caráter voluntário19  dos municípios envolvidos. 

A obtenção dos dados via observação direta ocorreu segundo um plano de 

trabalho preestabelecido, o qual foi aprovado após análise criteriosa de profissionais 

com expertise no assunto. Na execução das observações, este pesquisador utilizou 

os sentidos em prol da obtenção de aspectos específicos da realidade fictícia criada 

nos exercícios de adestramento. Ou seja, foram realizadas as coletas de dados 

mediante a observação direta e não participante das ações da tropa e das reuniões 

de coordenação das diversas agências nos Grupos de Ações Coordenadas 

(GRAC)20 diante de problemas simulados.  

A coleta de dados mediante observação direta foi imprescindível para 

identificar as lacunas da formação dos militares nos diversos níveis em OCCDEC; 

esclarecer sobre os procedimentos mais adequados para a qualificação dos efetivos, 

para o aperfeiçoamento profissional dos quadros e para o adestramento das frações; 

identificar aspectos sobre a organização dos efetivos e o quadro de dotação de 

material (QDM) específico; e, principalmente, verificar o desempenho da tropa nas 

ações envolvidas. 

 

3.3.3.5 Grupo Focal 

 

A seleção desta técnica de coleta de dados teve por objetivo identificar 

sentimentos, percepções, atitudes e ideias dos grupos formados a respeito do 

emprego do EB em cooperação com o Sistema de DEC. Diferentemente das outras   

 

––––––––––––––––––––––––– 
 

17
 Os principais órgãos públicos municipais que participaram dos exercícios foram as Prefeituras, as 

Secretarias de Segurança Pública e Defesa do Cidadão, as Secretarias de Saúde, as Secretarias da 

Educação e as Secretarias de Assistência Social. 

18 
Além do EB, a Polícia Rodoviária Federal também participou dos exercícios como órgão setorial. 

19 
Algumas das entidades não governamentais que participaram do exercício foram as associações 

de radioamadores, os bombeiros voluntários e outras entidades comunitárias locais. 

20
 Os GRAC foram formados por representantes estatais e não estatais com o objetivo de viabilizar a 

coordenação das ações das agências envolvidas. Em consequência, as ações de integração entre 

agências proporcionam uma resposta mais rápida às demandas da população, em situações de crise. 
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técnicas de obtenção de dados, o grupo focal possibilitou uma interação entre os 

participantes, da qual resultaram na destacada diversidade e profundidade das 

respostas e, também, forneceu informações diferenciadas, uma vez que foi possível 

capturar o processo de formação de opiniões por meio do debate entre os 

integrantes (NEVES, 2007, p. 63).  

Para que fosse factível dar prosseguimento à pesquisa com o emprego deste 

método, fez-se necessário incluir este pesquisador como moderador de todos os 

grupos formados, com a finalidade de originar, orientar e administrar o diálogo e de 

estimular um ambiente de troca de informações. Com isso, a sinergia criada permitiu 

observar a interação entre os participantes e o conhecimento mútuo entre as 

agências, os quais puderam manifestar opiniões individuais e coletivas (GASKELL, 

2008).  

Durante o Exercício da Força de Ajuda Humanitária da 14ª Bda Inf Mtz, foi 

possível realizar a interação entre militares e agências civis que compõem o GRAC 

dos municípios catarinenses de Taió e Rio do Sul21. O tema do grupo foi as 

capacidades dos integrantes da DEC municipal e a coordenação das agências 

envolvidas na etapa de resposta imediata às inundações (Apêndice O). 

Logo após Exercício da Força de Ajuda Humanitária da 14ª Bda Inf Mtz, 

outros dois grupos focais foram formados sob a mesma temática: a gestão da 

capacitação operacional específica da FADEC (pessoal, instrução e meios), com 

vistas à melhoria no desempenho das ações em OADEC22 (Apêndice P). Embora 

ambos os grupos terem sido compostos por militares em função de comando em Cia 

Rsg Slv da mesma FAjHum, tanto a capacitação como o adestramento foram 

realizados em cidades e em OM diferentes23. Portanto, foi possível realizar debates, 

sob diferentes perspectivas e sem que houvesse influência externa ou entre ambos. 

 Enfim, as reuniões permitiram trazer à tona sensações e sentimentos que não 

seriam percebidos através de métodos de pesquisa estruturados, impactando decisi- 

––––––––––––––––––––––––– 
 

21
 Conforme o QUADRO 8 – Integrantes do Grupo Focal de Taió e Rio do Sul – SC, página 38.

 

22
 Conforme amostra do grupo focal da Cia Rsg Slv constante da página 37. 

23 
A FADEC da 14º Bda Inf Mtz possuía duas Cia Rsg Slv, as quais atuavam no exercício de forma 

simultânea e em cidades diferentes. Enquanto uma era formada por militares capacitados e oriundos 

do 23º BI Mtz e operava em Taió, a outra era formada por militares capacitados e oriundos do 62º BI 

Mtz e operava em Indaial.  
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vamente nos resultados desta pesquisa. Assim, os debates em grupo focal fizeram 

com que o esforço combinado de profissionais com expertise no assunto se 

materializasse na redução o número de entrevistas e na economia tempo, gerando 

mais informações do que simplesmente o somatório de respostas individuais.  

 

3.3.4 Análise dos dados  

 

As informações levantadas nas entrevistas exploratórias e na coleta 

documental de fontes nacional e estrangeira acerca das variáveis em estudo foram 

registradas, fichadas e organizadas por assuntos. 

Os dados quantitativos, apontados pelas respostas dos questionários, foram 

codificados e tabulados manualmente e pelas ferramentas Excel e Google Docs. Os 

resultados das perguntas fechadas e mistas foram exibidos por meio de tabelas. Os 

dados relevantes apontados pelas perguntas mistas foram organizados e receberam 

tratamento qualitativo. 

As informações disponibilizadas pelas entrevistas e pelo grupo focal 

receberam tratamento qualitativo e foram organizadas, por meio de análise criteriosa 

de seu conteúdo, minimizando a incidência de percepções que denotem parcialidade 

ou fruto de experiências isoladas. Com isso, foi minimizada a contaminação dos 

resultados da pesquisa. As contribuições discursivas dos questionários qualificados 

foram somadas ao cômputo qualitativo das entrevistas e do grupo focal. 

Os dados oriundos da observação direta foram manualmente tabulados e 

organizados com base nas variáveis da pesquisa e no plano de trabalho 

confeccionado, compondo outro banco de dados para fins de análise e discussão.  

Após a categorização e descrição dos dados levantados via questionário, 

entrevistas, observação direta e grupo focal, foi realizada uma discussão com base 

no Referencial Teórico, possibilitando a análise crítica e comparativa dos mesmos. 

Por consequência, foi admitido extrair resultados e conclusões fundamentadas a 

respeito do tema em questão com o intuito de responder ao problema da pesquisa. 

Assim, tornou-se factível a elaboração de um Caderno de Instrução (Apêndice 

Q), destinado a orientar a tropa na preparação completa dos efetivos, para atuarem 

em OCCDEC, fruto de inundações. Portanto, foi realizada uma análise qualitativa 

dos dados coletados a fim de cumprir com os objetivos que envolvem o objeto de 

estudo, de modo que foi possível responder ao problema de pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A finalidade desta Seção é apresentar os resultados obtidos por meio de 

pesquisas bibliográfica e documental, questionário, entrevistas, observação direta e 

grupo focal (instrumentos de coleta de dados selecionados para esta pesquisa), com 

intuito de analisar aspectos da capacitação operacional específica da tropa, assim 

como avaliar o seu desempenho nas ações em resposta imediata às inundações de 

média e grande intensidade. Nesse sentido, os dados coletados foram analisados 

minuciosamente, a fim de serem expostos de maneira resumida e objetiva. 

 Com o propósito de atender os objetivos específicos propostos neste estudo, 

foi realizada uma apresentação dos desastres naturais no Brasil, bem como foi 

detalhado o SINPDEC. Em seguida, foi detalhada a fase da ação de resposta às 

inundações, de forma que se tornassem perceptíveis a sistemática de emprego e as 

formas de atuação do EB, em coordenação com a DEC, nesta fase. Assim, foi 

possível elucidar a doutrina atual de emprego da F Ter nas ações imediatas às 

inundações, em proveito das necessidades da população. 

 Nessa conjuntura, diante da gama de informações colhidas via coleta de 

dados, foi possível discorrer sobre os aspectos pontuais da base legal de emprego, 

da gestão do pessoal, da gestão da instrução militar e da gestão do material de 

emprego militar da F Ter. Ainda, foi plausível compreender a influência desses 

aspectos no desempenho da tropa em operações oriundas de inundações, com o 

fim de buscar Produtos Doutrinários eficientes para capacitação das frações. 

Por fim, diante da doutrina de capacitação e emprego de outros países em 

OADEC, foi viável apontar as melhores práticas executadas por outros exércitos nas 

ações em resposta imediata às inundações. 

 

4.1 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL ESPECÍFICA DA TROPA 

 

 Nesta Seção, serão discutidos os aspectos relativos à capacitação dos 

efetivos, de modo a serem empregados em OCCDEC. Para tanto, definiu-se como 

capacitação operacional específica da tropa o desenvolvimento de competências por 

meio de diferentes níveis de formação, especialização, aperfeiçoamento e 

adestramento das frações, com o objetivo de compor a FADEC e de se tornar um 

eficiente instrumento de resposta em caso de inundações (BRASIL, 2018b). 
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 A seguir, serão apontadas as capacitações mínimas necessárias para o 

apropriado preparo da tropa para as demandas emergenciais das inundações, sob a 

ótica da legislação específica, da gestão do pessoal, da gestão do ano de instrução 

e da gestão do material de emprego militar. 

  

4.1.1 Base legal de emprego 

 

 A partir do entendimento que as OM do EB são consideradas parte da 

administração pública direta do Poder Executivo da União, a FADEC deve balizar as 

ações das frações segundo os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

publicidade e da eficiência (BRASIL, 2016). 

 Inserido no contexto de catástrofe natural, há um consenso na literatura sobre 

as legislações que amparam o emprego do EB nas ações em decorrência das 

inundações, as quais estão listadas abaixo: 

 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

 - Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, com a redação dada pelas 

Leis Complementares nº 117 e nº 136, de 02 de setembro de 2004 e 25 de agosto 

de 2010, respectivamente; 

- Lei nº. 12.608, de 10 de abril de 2012; 

- Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010; e 

- Decreto nº 5.484, Política de Defesa Nacional (PDN), de 30 de junho de 

2005, atualizado, em 2012, para Política Nacional de Defesa (PND). 

Para avaliar o nível de conhecimento sobre o arcabouço jurídico da tropa em 

relação às OCCDEC, foram concebidas as questões 2 e 3 do questionário, conforme 

Gráficos 3 e 4, respectivamente, a seguir.  

 

GRÁFICO 3 – Avaliação do conhecimento da legislação. 
Fonte: O autor. 
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GRÁFICO 4 – Avaliação do conhecimento das consequências legais. 
Fonte: O autor. 

A 2ª questão do questionário indagou sobre a experiência dos militares sobre 

a legislação de ajuda humanitária, na qual resultou que 72% dos militares não se 

mostraram cientes de alguma normatização. Na mesma linha de pensamento, a 3ª 

questão teve como foco a compreensão sobre consequências legais nos casos de 

ações da tropa em desacordo com o arcabouço jurídico que regulam as OADEC. 

Entretanto, apenas 38,7% dos militares alegaram algum conhecimento.  

Portanto, pode-se inferir que, em ambos os quesitos, a maioria da amostra 

revelou desconhecer a base legal de emprego do EB, em ações subsidiárias, em 

decorrência das inundações. 

Refletindo os dados acima, os exercícios simulados da 14ª Bda Inf Mtz e da 

4ª Bda Ind L Mth foram realizados sob um contexto de ações subsidiárias, apenas. 

Mediante observação direta, foi constatado que muitos militares não conheciam os 

aspectos jurídicos que embasavam a missão no contexto simulado. Não houve um 

prévio detalhamento jurídico e estudo detalhado da situação, resultando em 

insegurança nas ações da tropa. Havia muita dúvida entre os militares, inclusive 

entre os oficiais, em até que ponto a tropa poderia atuar, segundo o aspecto legal da 

missão.  

Corroborando com os fatos, a tropa foi qualificada e adestrada para o 

emprego em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no último exercício 

em que foi submetida, o que resultou em distorção da compreensão da legitimidade 

do emprego da tropa naquele momento. O emprego de tropas e dos meios militares 

desdobrados para auxiliar na resposta ao desastre tinha por finalidade fazer face às 

demandas provenientes do desastre com foco em C², Logística e Mobilidade, estrita 
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e prioritariamente. Contudo, a tropa foi empregada, em diversas ocasiões, em 

operações do tipo polícia ostensiva, o que foi de encontro com as normas de 

emprego estabelecidas. Por conseguinte, estas ações foram de encontro com a 

legitimidade da missão.  

No contexto de GLO, as operações são reguladas pela Constituição Federal, 

em seu artigo 142, pelo artigo 15 da Lei Complementar 97/99 e pelo Decreto 3897, 

de 2001. De acordo com as diretrizes baixadas em Decreto Presidencial específico, 

a hipótese de emprego do EB para a GLO se faz necessário em casos que se 

esgotem os instrumentos que tem por finalidade a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, previstos no artigo 144 da 

Constituição Federal. Isto é, a F Ter poderá desenvolver as ações de polícia 

ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na 

competência, constitucional e legal, das Polícias Militares (BRASIL, 1999). 

 Em dissonância às Operações de GLO, as Operações de Ajuda Humanitária 

são reguladas pela Constituição Federal, em seu artigo 21, pelo artigo 16 da Lei 

Complementar 97/99 e pela Lei Nº 12608, de 2012, sendo em forma de Decreto 

determinado pelo Presidente da República. Na hipótese de emprego das Forças 

Armadas em ajuda humanitária, os meios militares desdobrados para auxiliar na 

resposta ao desastre estão na região atingida para fazer face às demandas 

provenientes do desastre, prioritariamente.  

Para isso, deverá haver o pedido de apoio dos governos estaduais e/ou 

municipais em dois casos distintos: com a declaração de emergência ou de 

calamidade pública. Na cooperação direta com os Governos Municipais e/ou 

Estaduais mediante declaração de Estado de Emergência, O MD estabelecerá 

diretrizes específicas para a atuação militar, cabendo a OM mais próxima realizar o 

apoio necessário. O apoio deve ser realizado conforme planejamento prévio com 

foco em pessoal, material, C², Logística e Mobilidade. Na coordenação das ações 

com a DEC, por determinação presidencial específica, após a solicitação de ajuda 

pelos governos locais, será declarado o “Estado de Calamidade Pública” e, por 

ordem presidencial, o MD designará um comando e emitirá diretrizes específicas de 

atuação. Nesta situação, o desastre é de tal dimensão que as suas consequências 

comprometem a capacidade de coordenação e resposta dos governos estaduais e 

municipais. As ações são coordenadas pelas Forças Armadas até o 

restabelecimento da capacidade mínima dos governos estadual e municipal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3897.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Diante das legislações expostas, pode-se inferir que os atos presidenciais que 

autorizam o emprego do EB em GLO e em ajuda humanitária são semelhantemente 

materializados via Decreto Presidencial. Porém, em ambos os casos, a forma de 

atuação da tropa é detalhada, limitada e especificada.  Abaixo, segue um exemplo 

de Diretriz Ministerial que autoriza o emprego das Forças Armadas somente para 

ações subsidiárias, segundo a Lei 99/97, ocorrido na região serrana do Rio de 

Janeiro em 2011: 

Com fundamento no Art. 16 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 
1999, com a redação dada pelas Leis Complementares nº 117 e nº 136, de 
02.09.2004 e 25.08.2010, respectivamente, 
DECIDO 
1. Determinar ao Comandante do Exército que: 
a) Nomeie um Comandante das Forças Militares, não incluídas Forças 
Estaduais, com a responsabilidade de coordenar um CENTRO DE 
OPERAÇÕES MILITARES FEDERAIS, em localidade que atenda as 
demandas no Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de apoiar os 
órgãos da Defesa Civil atuantes na região; e 
b) Emprego os meios de material e pessoal adequados, estando autorizado 
a realizar as ligações pertinentes com as demais Forças Armadas, com os 
diversos Ministérios, com os órgãos integrantes da Defesa Civil e demais 
órgãos federais, estaduais e municipais, bem como outras ligações 
necessárias (BRASIL, 2011b). 

De diferente modo, o exemplo abaixo ilustra o de Decreto Presidencial, que 

autoriza o emprego das Forças Armadas para o GLO e ações subsidiárias, 

simultaneamente, segundo a Lei Complementar 99/97, ocorrido nos Estados da 

Amazônia Legal em 2019. Neste caso, o Decreto ampara o uso do EB em ações 

repressivas e preventivas de delitos decorrentes do desastre em questão. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, caput, incisos IV e XIII, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
nos art. 15, art. 16 e art. 16-A da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 
1999, 
DECRETA: 
Art. 1º Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a Garantia da 
Lei e da Ordem e para ações subsidiárias, no período de 24 de agosto a 24 
de setembro de 2019, nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas 
unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos Estados 
da Amazônia Legal que requererem: 
I - ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais; e 
II - levantamento e combate a focos de incêndio. 
Art. 2º O emprego das Forças Armadas nas hipóteses previstas neste 
Decreto fica autorizado em outras áreas da Amazônia Legal caso haja 
requerimento do Governador do respectivo Estado ao Presidente da 
República, observado o disposto no § 3º do art. 15 da Lei Complementar nº 
97, de 9 de junho de 1999. 
Art. 3º O Ministro de Estado da Defesa definirá a alocação dos meios 
disponíveis e os Comandos que serão responsáveis pela operação 
(BRASIL, 2019a). 
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Igualmente, a tropa empenhada em Operações de Ajuda Humanitária ou 

Assistência Humanitária deve estar atenta aos efeitos de segunda ou terceira ordem 

advindos do desastre, como convulsões sociais e graves perturbações da lei e da 

ordem. Ao ser planejado o emprego de tropas, deve ser considerada a necessidade 

de coordenação dos meios de segurança pública (ou até a suplementação desses 

meios com tropas da F Ter) para GLO, mesmo sem autorização para tal (BRASIL, 

2014a). 

Assim, a tropa pode ser empregada em operações de GLO somente mediante 

autorização presidencial. Entretanto, em OADEC, havendo a necessidade de ações 

do tipo polícia, torna-se impositivo um planejamento adequado, bem como a 

intensificação das medidas de proteção da tropa (BRASIL, 2014a). 

 Logo, em situações de desastres naturais, nos casos em que se configurem 

em crimes militares, como o desacato, o militar tem a obrigação legal de agir contra 

o crime. Da mesma forma, nos casos de crime comum, o militar deve agir contra o 

crime, havendo Decreto Presidencial respaldando o poder de polícia ao EB ou não. 

Entretanto, caso o militar haja de modo a inibir o crime comum ou contra a própria 

vida, ele estará respaldado, conforme previsto nos artigos 25 e 301 do Código 

Processo Penal. 

 A respeito dos casos citados anteriormente, é fundamental o esclarecimento e 

o correto entendimento da finalidade das ações da F Ter, de modo a não 

descaracterizar o emprego embasado via normas legais. 

 Diante dos dados levantados e ratificados em entrevista com o Assessor 

Jurídico da 4ª Bda Inf L Mth, é imprescindível que os comandantes em todos os 

níveis conheçam os aspectos legais no contexto de OCCDEC para que orientem a 

tropa e evitem a ocorrências de delitos. As ações da tropa em discordância com o 

que prescrevem as normas de emprego das operações podem configurar como 

crimes tipificados no Código Penal ou no Código Penal Militar. Como consequências 

negativas, o militar poderá ficar sub judice e responder criminalmente por seus atos; 

e a imagem da F Ter poderá ficar comprometida, caindo a credibilidade da tropa 

diante da população. Ações preventivas, como instruções de nivelamento sobre a 

legislação, o constante treinamento das Regras de Engajamento e ações corretivas 

durante os adestramentos podem colaborar para evitar situações indesejadas.  

 Dentre as principais OADEC realizadas pelo EB no contexto das inundações, 

sejam elas as operações Santa Catarina, Enchentes e Serrana, diante da revisão da 
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literatura e das entrevistas com os S-3, não foram confirmadas ações do tipo polícia 

realizadas pelo EB durante as ações subsequentes às inundações. Isso posto, 

convém a revisão das capacidades normalmente necessárias à FAjHum, nas 

Funções de Combate Proteção e Movimento e Manobra, descritas na NCD Nr 

01/2014, onde são relatadas as realizações do controle de guarda de presos e de 

Operações de GLO, respectivamente. 

 Enfim, pode-se concluir, parcialmente, que a inobservância dos aspectos 

jurídicos durante capacitação específica da tropa em OCCDEC pode acarretar 

consequências negativas para a mesma. Ainda, é conveniente que a tropa conheça, 

além das legislações consagradas pela literatura, o Código Penal e o Código Penal 

Militar. 

  

4.1.2 Gestão do Pessoal 

 

4.1.2.1 Operações de Ajuda Humanitária x Operações de Apoio à Defesa Civil 

 

 Diante da análise das capacidades requeridas pela tropa em ações 

humanitárias, respaldada por entrevistas exploratórias, entrevista com o Gerente do 

Subprojeto Força Humanitária e pelas observações diretas, este estudo tem 

condições de apresentar a diferença conceitual entre as Operações de Ajuda 

Humanitária e as Operações de Apoio à Defesa Civil, conforme descrito no Quadro 

14. Cabe ressaltar que esta distinção já vem sendo realizada de forma prática, como 

ocorreu no Exercício de Apoio à Defesa Civil da 4ª Bda Inf L Mth. 

 OpAjHum OADEC 

Fonte de 

Consulta 
NCD 01/14 

A ser concebida, conforme objetivos do 

Subprojeto Força Humanitária 

Concepção 

Operações concebidas 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. 

Operações deflagradas em face de uma 

ocorrência repentina de um desastre 

natural ou antrópico, que venha a 

comprometer a capacidade de 

coordenação e de resposta imediata da 

Defesa Civil local. 

QUADRO 14 – Operação de Ajuda Humanitária x Operação de Apoio à Defesa Civil (continua). 
Fonte: BRASIL, 2014a; BRASIL, 2015c (adaptado). 
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Finalidades 

Destina-se a complementar, com a 

utilização de meios militares, o esforço 

de resposta a desastre, com o 

consentimento do governo do País e/ou 

sob a égide da ONU, a fim de salvar 

vidas, aliviar o sofrimento humano, limitar 

os danos e restaurar os serviços 

essenciais, de forma a possibilitar a 

retomada da condição de normalidade. 

Destina-se à prevenção, à preparação e 

à resposta, em face da ocorrência de um 

desastre natural ou antrópico, que 

requeira o emprego oportuno do EB, a 

fim de preservar a vida humana ou evitar 

prejuízo material de graves 

consequências para a comunidade. 

Área de 

atuação 
No exterior Em território nacional 

Visão de 

Futuro 

Projeção internacional da imagem do EB 

e do Brasil 
Projeção nacional da imagem do EB 

Força 

empregada 
Força de Ajuda Humanitária Força de Apoio à Defesa Civil 

Missões 

Assistência imediata, apoio aos 

deslocados/refugiados, segurança, 

assistência técnica e funções de apoio e 

gerenciamento de consequências. 

Cooperar, mediante autorização, com 

órgãos e entidades que possuem 

competências relacionadas com a Defesa 

Civil local; apoiar ações preventivas 

(inclusive em planejamentos, instrução e 

simulações) e apoiar ações de resposta a 

desastre. 

Protocolo 

de atuação 

Protocolo das Ações-Ministério da 

Defesa-Ministério das Relações 

Exteriores, a ser criado. 

Protocolo de Ações-Ministério da 

Integração Nacional-Ministério da 

Defesa-Ministério da Saúde/2012. 

QUADRO 14 – Operação de Ajuda Humanitária x Operação de Apoio à Defesa Civil (conclusão). 
Fonte: BRASIL, 2014a; BRASIL, 2015c (adaptado). 

 

4.1.2.2 Estruturação da Força de Apoio à Defesa Civil 

 

 De modo a cumprir com o que prescreve a destinação constitucional da F Ter, 

o EB estabelece como base para a estruturação organizacional dos efetivos o 

emprego das frações em situação de guerra. Ou seja, a concepção estrutural do 

pessoal das OM é fundamentada em um Quadro de Organização específico, o qual 

é alicerçado pela Base Doutrinária de emprego precípuo em Defesa Externa. Diante 

disso, os efetivos são organizados em frações, de modo a se tornarem 

vocacionadas para cumprirem as missões institucionais com a maior eficiência 

possível (BRASIL, 2019d). 
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Entretanto, diante das demandas do ambiente operacional moderno e da 

crescente inserção do vetor militar nas respostas aos desastres naturais, o EB vem 

buscando adaptar a doutrina em direção ao emprego dos efetivos em missões de 

ajuda humanitária. Por consequência, com base na premissa da FAjHum ser 

concebida a partir de uma organização ad hoc, tendo por obrigatoriedade a 

utilização dos efetivos já existentes nas OM, foi realizada a pergunta 13 do 

questionário. 

 

GRÁFICO 5 – Avaliação da importância da manutenção da integridade tática. 
Fonte: O autor. 

Conforme ilustrado no Gráfico acima, respectivamente, 42,7% e 46,7% da 

amostra pensam que é muito importante e importante a manutenção da organização 

das frações originalmente constituídas. Ou seja, a grande maioria concorda sobre a 

relevância de se realizar o emprego das mesmas frações, originalmente 

estruturadas para a atuação em Defesa Externa, nas OCCDEC em decorrência das 

inundações, a fim de manter os laços táticos das frações. 

De acordo com os S-3 das Operações passadas sob análise deste estudo, as 

frações empregadas nas ações decorrentes das catástrofes não tiveram as 

estruturas organizacionais alteradas. Destaque foi dado ao emprego de frações de 

nível Esquadra, GC e Pel no cumprimento de diversas missões, devido à grande 

demanda advinda das consequências do desastre.  

Em Blumenau, o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil da OM 

empregado foi fielmente seguido. De acordo com este Plano, as áreas a serem 

apoiadas pelas tropas do EB eram divididas por Zonas de Ação de nível SU que, por 

sua vez, eram divididas nos Pel. Durante as ações de resposta, cada Pel era 

responsável por uma quantidade considerável de Núcleos de Defesa Civil (NDC), o 
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que acarretou na distribuição de responsabilidades para tropas de pequeno efetivo. 

De acordo com o S-3, a manutenção da integridade tática das frações foi primordial 

para o atendimento da população. 

Em Pernambuco, as primeiras demandas foram realizadas por efetivo até o 

valor Pel. Conforme o número de respostas às vítimas decorrentes do desastre foi 

aumentando, o valor da tropa empenhada também aumentava. Em final de missão, 

a OM chegou a empenhar uma SU reforçada ao mesmo tempo, juntamente com 

parte do EM constituído. Respaldada nas informações fornecidas pelo S-3 do 7º 

GAC, em que se pese a OM não ter tido contato com o Plano de Contingência ou ter 

sido adestrada em OCCA, a manutenção da integridade tática até o nível SU 

contribuiu para o exercício do comando das frações, com relevância à liderança dos 

Cmt em todos os níveis junto aos subordinados, e para a rapidez das ações 

(BRASIL, 2010b). 

Coerentemente com as operações passadas, foi possível observar que as 

frações foram empregadas, de acordo com a natureza e destinação, com a mesma 

organização em caso de Defesa Externa, respeitando os laços táticos. Dessa forma, 

o desempenho da tropa nos eventos simulados foi satisfatório.   

Em discussão em grupo focal, os Cmt das diversas frações da Cia Rsg Slv 

realçaram sobre contribuição positiva da manutenção dos laços táticos para o 

cumprimento de missões, para as quais as frações não são vocacionadas ou 

frequentemente adestradas. 

Indo de encontro ao exposto, de acordo com o Projeto Piloto do Comando 

Militar do Nordeste, muitas das frações previstas não mantêm a integridade tática 

das frações no formato original, estando sujeitas à queda de desempenho dos 

efetivos. Este fato pode ter contribuído para que o processo de consolidação da 

FAjHum da 14ª Bda Inf Mtz e a FADEC da 4ª Bda Inf L Mth tenha adotado uma 

estruturação dos efetivos de forma diferente do Projeto Piloto. 

Diante dos fatos levantados, infere-se que a pouca experiência e a falta de 

produtos doutrinários sobre a cooperação com a DEC implicam a estruturação dos 

efetivos baseada no empirismo e no improviso, exigindo formas de capacitação mais 

eficientes e simples, com base na adaptação da doutrina convencional, para 

adequar a tropa às demandas oriundas das inundações. 

Somando-se a isso, o ano de instrução formatado com prioridade para a 

formação e o adestramento dos efetivos voltado para o emprego da F Ter para o 
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combate convencional, missão precípua prevista na constituição, acarreta o pouco 

tempo para o preparo da tropa com vistas às ações subsidiárias, sendo relegado a 

segundo plano. Consequentemente, o cenário configura, naturalmente, uma queda 

no desempenho das ações nesse tipo de operação. 

Com respaldo nos fatos analisados nesta Seção, este estudo se inclina para a 

estruturação dos efetivos com base nos princípios da simplicidade e da objetividade. 

Ou seja, o emprego ad hoc das frações EB deve ser efetuado a partir de pequenas 

frações originalmente organizadas, com o propósito de atuação em operações 

básicas de Defesa Externa ou em operações de GLO, assim como costumeiramente 

é feito durante o ano de instrução. 

Assim, com base na coleta de dados realizada por este estudo, foi possível 

estruturar dois tipos de FADEC: a FADEC estruturada com base em um Comando 

enquadrante e a FADEC estruturada com base em uma OM local. 

 

4.1.2.2.1 A FADEC estruturada com base em um Comando enquadrante 

 

Sempre que possível, a FADEC deve ser estruturada com este tipo de 

organização, desde que os meios a serem empregados na resposta à inundação 

sejam passíveis de serem colocados sob o controle operacional do Cmt da FADEC 

(BRASIL, 2014a, p. 18). Diante das possibilidades e limitações que esta estrutura 

possui, este estudo propõe que a FADEC estruturada com base em um Comando 

enquadrante seja a mais adequada para inundações de média e grande intensidade 

(nível II e II).  

Para a estruturação deste tipo de FADEC, ela é determinada a partir de um 

Comando enquadrante, da U local e de outras OM necessárias à condução das 

operações. Nesses casos, o desastre natural é de média ou grande intensidade, 

provocando a necessidade de emprego de meios de grande envergadura na 

resposta ou de esforço de resposta que demande mais de uma U. 

De semelhante modo ao Projeto Piloto, estudo sugere que esta FADEC deva 

ser de valor U. Entretanto, diferentemente da FAjHum proposta pelo mesmo, a 

FADEC possui uma organização ad hoc e estrutura-se com as frações pré-

existentes nas OM do C Mil A da região atingida. No C Mil A, uma Bda é selecionada 

para constituir, com suas tropas orgânicas, a FADEC. A Bda, por sua vez, seleciona 

a OM base de estruturação da FADEC. Nos exercícios de adestramento, as OM 
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selecionadas foram aquelas que possuem a maior probabilidade de emprego em 

desastre decorrente de inundações e, por consequência, as que foram mais 

empregadas no apoio à DEC. O organograma abaixo ilustra a estruturação 

organizacional da FADEC proposta por este estudo: 

 

- Comando (Cmdo). - 01 Pelotão de Polícia do Exército (Pel PE). 
- Até 03 Subunidades de Apoio à Defesa Civil 
(SU ADEC). 

- 01 Pelotão ADEC Blindado ou Mecanizado (Pel 
ADEC Bld/Mec). 

- 01 Destacamento de Engenharia (Dst Eng). - 01 Pelotão ADEC Hipomóvel (Pel ADEC Hipo). 
- 01 Destacamento Logístico (Dst Log). - Elementos de Aviação do Exército (Elm Av Ex). 
- 01 Subunidade de Comando e Apoio (SU C 
Ap). 

- 01 Pelotão de Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear (Pel DQBRN). 

 

FIGURA 33 – A estruturação da Força de Apoio à Defesa Civil. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 
 

Para a FADEC, a OM base cede o Cmt, o SCmt, o EM, a Subuniade de 

Comando e Apoio (SU C Ap) e uma Subunidade de Apoio à Defesa Civil (SU 

ADEC); a OM Log/Bda passa o Destacamento Logístico (Dst Log) em apoio direto; 

OM Eng/Bda passa a Cia Eng em apoio direto; as OM de Arma Base ou de Artilharia 

passam, em reforço, uma Cia ADEC cada, sendo que uma tem a missão de 

constituir a Reserva da FADEC; a Bda passa o Pel PE apoio direto à FAjHum; o 

Pelotão de Fuzileiros Blindado/Mecanizado (Pel Fuz Bld/Mec) é passado pela Bda 

em apoio direto; o Pel Hipomóvel (Pel Hipo) é passado, pelo C Mil A, em apoio direto 

à FADEC; e os elementos de Av Ex passam à disposição do C Mil A da região 

afetada, ficando sob controle operacional da Força. 

 

4.1.2.2.1.1 O Comando da Força de Apoio à Defesa Civil 

 

 De semelhante modo ao Projeto Piloto, este estudo constatou que o 

Comando da FADEC pode ser constituído pelos Cmt da FADEC, SCmt da FADEC e 

EM Geral e Especial. De acordo com os exercícios de adestramentos observados, o 

Cmt e o EM das FADEC foram selecionados a partir de militares da OM base de 

emprego. 
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 De acordo com a análise do estudo, propõe-se que o Cmt da FADEC seja o 

Cmt de uma OM de Arma Base ou de Artilharia. As funções do Cmt da FADEC se 

aproximaram às funções de comando de uma U operacional do EB. Entretanto, foi 

observado que o Cmt da FADEC, por ser o militar mais antigo no Teatro de 

Operações, desempenhou a função de O Lig com a DEC Estadual em ambos os 

exercícios. Nas enchentes tomadas como exemplo para este estudo, constatou-se 

que os Cmt das FADEC também desempenharam esta função.  

 De acordo com as observações no exercício simulado em Petrópolis, a função 

do SCmt da FADEC foi desempenhada pelo próprio SCmt da U base, tendo as 

mesmas atribuições de SCmt em Operações de Defesa Externa. Todavia, a partir 

das entrevistas com os S-3 de operações reais e com os Cmt das FADEC das 4ª e 

14ª Bda, foi constatado que a função de SCmt da FADEC deva ser desempenhada 

por militar que não seja o SCmt da OM base. Durante as inundações, as principais 

atividades das OM, com vistas à missão precípua do EB (Defesa Externa), 

permanecem em andamento, sendo necessária a atuação deste militar em 

substituição ao Cmt da OM, para que não haja solução de continuidade. 

 Por sua vez, foi constatado que as funções do EM Geral da FADEC também 

tendem a se aproximar com as mesmas, em análogo, em casos de Defesa Externa; 

e que o EM Geral da FADEC foi constituído pelos mesmos militares do EM Geral da 

OM base. O mesmo critério foi adotado em operações reais passadas.  

Diante disso, o trabalho de EM se mostrou articulado, dinâmico e eficiente, 

uma vez que foi constituído por uma equipe na qual os integrantes já se conheciam, 

pois há tempo já trabalhavam juntos, o que propiciou em maior sinergia no processo 

de planejamento. Ainda, ressalta-se o salto positivo de rendimento no processo de 

tomada de decisão, fruto da intensa participação do S-2 e S-3 nas reuniões do 

GRAC junto ao Cmt da FADEC. Portanto, sempre que possível, este estudo 

visualiza a participação de elementos do EM Geral ou Especial nas reuniões do 

GRAC, de forma que a tomada de decisão seja embasada em informações mais 

completas. 

 Em relação à constituição do EM Especial, no aspecto composição de 

pessoal, o estudo ratifica a constituição proposta pelo Projeto Piloto e certifica da 

importância da inclusão dos mesmos nas deliberações das reuniões dos GRAC. 

Pelo fato do Cmt da FADEC ser um Cmt de OM de Arma Base ou de Artilharia, o 

assessoramento dado pelos elementos do EM Especial (Cmt Dst Eng, Cmt Dst Log, 
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Elemento de Aviação, O Com Elt, Cmt Dst DBQRN e Elemento de Saúde), 

sobretudo sobre as capacidades específicas das frações de outras naturezas, se 

materializou em emprego judicioso da FADEC nas demandas da DEC. A Seção 

4.2.2.1 Ações de Coordenação com a Defesa Civil abordará sobre o desempenho de 

elementos do EM Especial no GRAC. 

 

 4.1.2.2.1.2 A Subunidade de Comando e Apoio 

 

 De semelhante modo às missões voltadas para operações de Defesa 

Externa, a SU C Ap deve ser estruturada visando apoiar o Comando da FADEC com 

os meios necessários à conduta das OADEC e prestar o apoio logístico às frações 

da FADEC. Para tal, este estudo propõe que a SU C Ap deva ser estruturada a partir 

da SU C Ap da OM base, podendo ser reforçada por Grupos ou Seções de outras 

OM. A estruturação da SU C Ap é materializada conforme a Figura 34. 

 

- 01 Seção de Comando (Seç Cmdo). - 01 Pelotão de Suprimento (Pel Sup). 
- 01 Pelotão de Comando (Pel Cmdo). - 01 Pelotão de Manutenção (Pel Mnt). 
- 01 Pelotão de Comunicações (Pel Com). - 01 Pelotão de Saúde (Pel Sau). 

 

FIGURA 34 – A estruturação da Companhia de Comando e Apoio. 
Fonte: BRASIL, 2003a (adaptado). 

 As ações da SU C Ap devem estar voltadas para o funcionamento da Base de 

Operações, sendo a fração responsável pela manutenção das instalações, pela 

segurança, pelos deslocamentos diversos e pelo funcionamento do apoio logístico 

da FADEC. Portanto, a SU C Ap deve operar de forma a garantir a amplitude de 

duração das OADEC, com vistas ao apoio logístico dos militares da F Ter (público 

interno). 

 Diante disso, de acordo com o proposto para este estudo, o oficial de saúde 

(O Sau) para assuntos de situação sanitária da FADEC é o Cmt do Pel Sau, e não o 

SCmt da Cia Rsg Slv, como prescreve o Projeto Piloto. O Cmt do Pel Sau deve 

compor o EM Especial. 

  De diferente modo com o que é proposto pelo Projeto Piloto, com base na 

análise de dados da observação direta e de operações passadas, este estudo 
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propõe que a SU C Ap não deva fazer parte do esforço operacional para a 

instalação de abrigos para desabrigados e desalojados. Portanto, os esforços 

operacionais devem estar voltados, exclusivamente, para a permanência da FADEC 

nas ações de respostas às inundações, na forma de apoio logístico. 

Na mesma linha de raciocínio, em consonância com o que prescreve a 

doutrina para a Defesa Externa, este trabalho aponta que o Pel Com da OM base 

deve prover o apoio de Com, em pessoal e material, à FADEC, e não o Dst Com da 

Bda enquadrante, como consta no Projeto Piloto. Em análogo, o O Com Elt da 

FADEC deve ser o Cmt do Pel Com, e não o Cmt do Dst Com da Bda enquadrante. 

Entretanto, apoio de Com pode ser requisitado à Cia Com da Bda ou ao Batalhão de 

Comunicações (B Com) do C Mil A. Outras considerações sobre o Dst Com serão 

abordadas na Seção 4.2.2.2 O emprego das Comunicações. 

 

4.1.2.2.1.3 O Destacamento de Engenharia 

 

Diante do cruzamento dos parâmetros formulados por meio da observação 

direta nos exercícios simulados e da revisão da literatura voltada para missões 

realizadas pelo EB em inundações, com as missões típicas da tropa de Engenharia 

voltadas para o combate convencional previstas em Manual de Campanha, este 

estudo é de parecer que o emprego da tropa de Engenharia de Combate em 

OADEC, na sua essência, parece já ser vocacionada para o emprego em OADEC. 

Consequentemente, não há necessidade de realizar grandes adaptações em relação 

às suas capacidades voltadas à Defesa Externa (DOAMEPI) (BRASIL, 2001). 

Diante de missões comumente delegadas ao EB, como a recuperação e a 

liberação de estradas, o restabelecimento de ligações viárias terrestres e 

reconstrução limitada de instalações, o Pelotão de Equipamentos e Construção (Pel 

Eqp Cnst) vem a ser o elemento executivo dos Batalhões de Engenharia de 

Combate (BEC) (BRASIL, 2001).  

O Pel Eqp Cnst, orientado pelas demandas de apoio à população e em 

trabalho coordenado com os Pelotões de Engenharia de Combate (Pel E Cmb), tem 

a missão de prover equipamento pesado de Eng para trabalhos, particularmente de 

estradas, e de executar limitados trabalhos de reparação, de conservação e de 

construção de instalações em proveito das vítimas das inundações. É constituído 

pelo Grupo de Equipamentos de Engenharia (Gp Eqp Eng), pelo Grupo de 
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Caminhão Basculante (Gp Cam Bas) e Cisterna de Água (Cist Agu) e Grupo de 

Engenharia de Instalação (Gp Eng de Inst) (BRASIL, 2001). 

O Gp Eqp Eng é constituído por operadores especializados, que podem ser 

empregados no manejo de equipamentos de engenharia com vistas à realização de 

trabalhos de infraestrutura de estradas e de instalações comprometidas pelas 

inundações (BRASIL, 2001).  

O Gp Cam Bas e Cist Agu, normalmente, empregado de forma 

descentralizada, podem reforçar frações ou outras agências, designados para a 

execução de trabalhos de estradas, de remoção de escombros e entulhos e outros 

trabalhos de limpeza e de abastecimento de água potável (BRASIL, 2001).  

O Gp Eng de Inst é constituído por elementos especializados em manutenção 

de instalações, sendo empregado, prioritariamente, nos trabalhos de conservação e 

reparação de estruturas danificadas pelas inundações ou acantonamentos, 

envolvendo serviços de carpintaria, alvenaria, instalações hidráulicas e de 

eletricidade predial, instalações de C², como o Centro de Coordenação de 

Operações, e em instalações logísticas, tais como depósitos de donativos e 

hospitais. Ademais, este Grupo pode empregar suas capacidades no sentido de 

proporcionar energia elétrica em instalações diversas, por meio da instalação de 

geradores, de forma a suprir, temporariamente, a demanda de energia elétrica em 

caso de panes ou ausência da mesma no local (BRASIL, 2001).  

Diante de missões típicas de OADEC em meio fluvial, como o lançamento de 

pontes, a montagem de passadeiras e de portadas e o manuseio de botes de 

assalto, a composição modular de frações da Companhia de Engenharia de Pontes 

(Cia E Pnt) vem a ser a tropa vocacionada para estes fins, quando empregado 

juntamente com os Pel E Cmb (BRASIL, 2001).  

Diante das suas características originais, as quais são orientadas para 

operações convencionais de Defesa Externa, a capacidade da Cia E Pnt que pode 

ser vocacionada para as OADEC é o apoio, com equipamento e pessoal 

especializado, na transposição de curso de água e pequenas brechas, mediante 

trabalho coordenado com os Pel E Cmb. Dessa forma, por meio das suas frações, a 

Cia E Pnt pode contribuir para a mobilidade das agências envolvidas e da população 

afetada, empregando o Pelotão de Equipagens Leve (Pel Eq L), o Pelotão de Pontes 

e Portadas Pesadas (Pel Pnt Prtd P) e o Pelotão de Comando e Apoio (Pel C Ap) 

(BRASIL, 2001). 
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O Pel Eq L tem por missão o transporte, a guarda e a manutenção dos botes 

de assalto, passadeiras e portadas leves da dotação da FADEC. Para isto, é 

composto pelo Grupo de Botes de Assalto (Gp Bt Ass), pelo Grupo de Passadeiras 

(Gp Psd) e pelo Grupo de Portadas Leves (Gp Prtd L). O Gp Bt Ass é encarregado 

de fornecer operadores de motor de popa e de realizar a guarda, o transporte e a 

manutenção dos botes de assalto de dotação do BEC; o Gp Psd é responsável pela 

guarda, transporte e manutenção das passadeiras de equipagem BEC; e o Gp Prtd 

L tem por missão a guarda, transporte e manutenção das portadas leves de dotação 

do BEC (BRASIL, 2001). 

O Pel Pnt Prtd P possuem dois Grupos de Pontes (Gp Pnt) que, mediante 

ação conjunta com os Pel E Cmb, são empregados no lançamento, no transporte, na 

guarda e na conservação do material de pontes e portadas pesadas da FADEC, com 

destaque para as pontes do tipo “Bailey” e do tipo Logistic Support Bridge (LSB), 

sendo esta cedida ao EB para se empregada prioritariamente em apoio à DEC. As 

possibilidades e as limitações desta fração variam segundo a quantidade, o tipo e as 

características da equipagem de dotação dos seus Gp Pnt (BRASIL, 2001). 

O Pel C Ap tem por missão prover meios para o funcionamento do Posto de 

Comando da Cia E Pnt; transportar, guardar e conservar o material de ancoragem 

da FADEC; mobiliar um posto de controle de engenharia; e guardar, transportar, 

realizar manutenção e lançar as pontes de pequenas brechas lançadas por veículo 

blindado (P LVB) de dotação da FADEC, caso necessário (BRASIL, 2001).  

A estruturação organizacional da Cia E Pnt deve ser modular, sendo 

organizada de acordo com as necessidades levantadas pelo DRI e com demandas 

requeridas pela DEC à F Ter. Essa mesma linha de raciocínio deve ser obedecida 

em relação aos meios a serem empregados por esta fração, de modo a combater a 

duplicidade de esforços e o empenho prematuro de elementos especializados. 

Em relação aos Pel E Cmb, essas frações são consideradas os elementos 

executivos da tropa de Engenharia nas OADEC. As capacidades destes Pel estão 

diretamente relacionadas com o apoio de equipamentos orgânicos do Pel Eqp Cnst 

e da Cia E Pnt, podendo cumprir as seguintes missões: 

-  construir, lançar, manter e operar meios de transposição de cursos d’água e 

de resgate em meio aquático; 

- realizar trabalhos de mobilidade, como a recuperação de redes viárias e o 

restabelecimento das ligações viárias terrestres; 
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- executar trabalhos subaquáticos; 

- balizar caminhos e vaus; 

- remover obstáculos, inclusive subaquáticos; 

- coordenar e realizar o emprego dos recursos locais de engenharia; e 

- prestar assistências técnicas à FADEC e às demais agências envolvidas, 

referentes às infraestruturas de instalações; às embarcações fluviais e à navegação; 

ao estudo do ambiente operacional; ao tratamento de água; ao apoio ao 

planejamento e à execução de transposição de curso de água; e à abertura de 

passagens em vias obstruídas (BRASIL, 2001). 

De modo a fazer frente à demanda de trabalhos típicos de engenharia militar, 

com vistas à eficiência e a maior efetividade das ações de apoio, este estudo aponta 

que a organização da Eng para as OADEC deva ser formatada por meio de um 

Destacamento de Engenharia (Dst Eng). A estruturação do Dst Eng deve ser 

modular e em consonância com as demandas da DEC e da população. 

Consequentemente, indo de encontro com o que prescreve a doutrina em 

relação à estrutura organizacional para o Emprego da Engenharia em Defesa 

Externa, o Dst Eng deste estudo deve ser operacionalizado como uma estrutura 

flexível, modular e adaptado às necessidades operacionais da FADEC junto à DEC 

(FAMES) (BRASIL, 2019d). 

Orientadas pelos relatórios das operações reais analisadas e, também, 

ratificadas por meio da observação direta, as primeiras ações a serem realizadas 

pela Engenharia, decorrentes de inundações severas, podem ser efetuadas pelo Dst 

Eng, de acordo com o seguinte organograma abaixo, ilustrado pela Figura 35: 

 

- 01 Seção de Comando (Seç Cmdo). 
- Até 03 Pelotões de Engenharia de Combate (Pel E Cmb) - Modular. 
- 01 Pelotão de Equipamentos e Construção (Pel Eqp Cnst) - Modular. 

- Até 01 Companhia de Engenharia de Pontes (Cia E Pnt) - Modular. 
FIGURA 35 – A estruturação do Destacamento de Engenharia. 
Fonte: BRASIL, 2001 (adaptado). 

Diante dessa estruturação, o Dst Eng tem a capacidade de prestar assistência 

técnica de Engenharia à OADEC; realizar trabalhos de engenharia a favor da 
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mobilidade terrestre (balizamento de vaus e lançamentos de pontes leves, pesadas 

e modulares, passadeiras e portadas) e da mobilidade aquática (operação de botes 

com motor de popa); trabalhos subaquáticos; trabalhos de manutenção e 

recuperação de ligações viárias e de infraestrutura de instalações; efetuar serviços 

de conservação e reparação, envolvendo demandas de carpintaria, alvenaria, 

instalações hidráulicas e de eletricidade predial em acantonamentos, instalações de 

comando e em instalações logísticas; e propiciar a geração de energia elétrica. Cabe 

ressaltar que estas capacidades geradas são apontadas para o emprego do Dst Eng 

na resposta imediata às inundações e de curto a médio prazo de duração (BRASIL, 

2001). 

 

4.1.2.2.1.4 O Destacamento Logístico 

 

Tomando por base que a principal tarefa logística da EB, durante a ocorrência 

de inundações, é prover as capacidades mínimas necessárias para a pronta 

resposta às demandas de apoio dos órgãos governamentais, a FADEC deve ser 

empregada de maneira autossuficiente, de modo a operar sem que onere a 

infraestrutura por ora debilitada no local. Para tanto, diante dos ensinamentos 

colhidos em operações passadas, é imprescindível que os recursos logísticos sejam 

integrados aos recursos das agências locais, de modo a obter maior sinergia e 

unidade de esforços decorrentes da complementaridade de capacidades e 

competências logísticas (BRASIL, 2018c). 

Diante da concepção doutrinária que orienta o planejamento e a execução da 

Logística Militar Terrestre, o apoio logístico deve ser configurado de acordo com o 

cenário encontrado e com as necessidades levantadas pelo DRI, de modo a ser 

consubstanciada a premissa basilar da “logística na medida certa” (BRASIL, 2019f). 

O ambiente operacional, configurado pelas enchentes de Santa Catarina, 

Petrópolis e Barreiros, impôs que as ações de resposta decorrentes das inundações 

tivessem que dispor de um apoio logístico com base em uma estrutura flexível, de 

maneira a possibilitar a ampliação de capacidades rapidamente, pois foi necessário 

o apoio a massas populacionais numerosas. Nas três operações citadas, a estrutura 

logística foi composta por frações específicas dos B Log, especializadas nas funções 

logísticas suprimento, manutenção, transporte, engenharia, salvamento e saúde 

(BRASIL, 2009; BRASIL, 2010b; BRASIL, 2011b). 
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A Função Logística refere-se ao conjunto de atividades que trata da previsão 

e provisão de todas as classes de suprimento necessárias ao apoio à população, à 

manutenção da operacionalidade da FADEC e, caso necessário, ao apoio logístico 

de outras agências. Tem como atividades o levantamento das necessidades, a 

obtenção e a distribuição de suprimento das diversas classes (BRASIL, 2018c).  

A Função Logística Manutenção refere-se ao conjunto de atividades que são 

executadas visando a manter os meios empregados pela FADEC em condição de 

utilização durante toda OADEC e, quando houver avarias, restabelecer essa 

condição. Outrossim, as frações responsáveis por esta função podem prestar o 

apoio às demais agências envolvidas, dentro das suas capacidades de atuação 

(BRASIL, 2018c). 

A Função Logística Transporte refere-se ao conjunto de atividades 

executadas com a finalidade de prover os meios necessários para o deslocamento 

de recursos humanos e materiais por diversos meios, de acordo com as demandas 

de apoio às vítimas das inundações. Nos casos em que as demandas requeridas 

pela DEC extrapolarem as capacidades de transporte da F Ter, os meios civis de 

transporte poderão ser contratados para complementar os recursos orgânicos da F 

Ter (BRASIL, 2018c). 

A Função Logística Engenharia engloba o conjunto de atividades referentes à 

logística de meios de engenharia, ao tratamento de água, à gestão ambiental e à 

execução de obras e serviços de manutenção e recuperação de ligações viárias e 

de infraestrutura de instalações necessários nas OADEC, em proveito das 

necessidades da população (BRASIL, 2018c). 

A Função Logística Salvamento refere-se ao conjunto de atividades 

realizadas com vistas a preservar e resgatar os recursos materiais, a fim de atender 

às necessidades da F Ter. As principais atividades desta Função Logística 

Salvamento em OADEC são o controle de danos; a remoção de objetos sensíveis ou 

de alto valor agregado; o reboque; o desencalhe, a emersão ou a flutuação de 

meios; e o resgate de recursos materiais acidentados, cargas ou itens específicos 

(BRASIL, 2018c). 

A Função Logística Saúde refere-se a todos os recursos e serviços 

destinados a promover, aumentar, conservar ou restabelecer a saúde física e mental 

dos recursos humanos da FADEC e, principalmente, da população local afetada 

pelas enchentes. As atividades de apoio de saúde em OADEC são o exame de 
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situação, a seleção médica, a proteção da saúde, a medicina curativa (tratamento), a 

evacuação, apoio de material de saúde e a Inteligência em saúde (BRASIL, 2018c). 

De modo a fazer frente às demandas logísticas em OADEC, com vistas à 

eficiência e à maior efetividade das ações de apoio, este estudo aponta que as 

necessidades emergenciais de apoio logístico devam ser supridas por meio de 

frações selecionadas dos B Log, de forma a comporem o Destacamento Logístico 

(Dst Log), conforme Figura 36. O Dst Log vem a ser operacionalizado como uma 

estrutura flexível, modular e adaptado às necessidades logísticas da FADEC. 

 

- 01 Módulo de Apoio (Módulo Ap). 
- 01 Módulo de Suprimento/Transporte (Módulo Sup/Trnp). 
- 01 Módulo de Engenharia (Módulo Eng). 
- 01 Módulo de Saúde (Módulo Sau). 
- 01 Módulo de Manutenção/Salvamento (Módulo Mnt/Slv). 
FIGURA 36 – A estruturação do Destacamento Logístico. 
Fonte: BRASIL, 2019f (adaptado). 
 

A estruturação proposta por este estudo permite ao Dst Log cumprir tarefas 

específicas das Funções Logísticas mais demandadas em caso de desastres, mais 

particularmente relacionadas ao suprimento, ao transporte, à engenharia, à saúde, à 

manutenção e ao salvamento. Neste caso, o Cmt do Dst Log é o O Ap Log da 

FADEC. O Dst Log, na sua essência, vem a operar com vistas ao apoio logístico às 

ações das frações e, dentro das possibilidades, ao apoio limitado a certas demandas 

em suporte às vítimas e às agências colaboradoras (público externo). 

As operações realizadas nesse contexto apresentam, como principais 
demandas logísticas, dentre outras, as abaixo relacionadas:  
a) aumento da demanda de material Cl I, III, IV e VIII;  
b) o emprego maior das funções logísticas de transporte e saúde em apoio 
à população, cooperando com o poder público;  
c) redução da demanda de Sup Cl V; e  
d) necessidade de acurada análise logística, diante da diversidade de 
missões que podem ser atribuídas ao Exército no contexto desse tipo de 
Operação (BRASIL, 2019f). 

A constituição dos Módulos Logísticos dependerá do processo de 

planejamento da Logística no nível tático, de modo a proporcionar o emprego das 
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capacidades inerentes a cada módulo no suprimento das demandas do socorro às 

vítimas do desastre natural (“logística na medida certa”). 

 

4.1.2.2.1.5 O Pelotão de Polícia do Exército 

 

A partir dos dados de relatórios de operações anteriores, respaldados por 

meio da observação direta nos exercícios simulados, constatou-se que algumas 

missões peculiares das tropas do tipo polícia são direcionadas à OADEC, tais como: 

realizar policiamento em locais de atuação da FADEC; realizar o controle do trânsito 

e da circulação de pessoas; realizar a escolta, a segurança e a proteção de 

autoridades; evacuar pessoas; prover a segurança de pontos sensíveis; participar da 

coordenação da segurança de determinada área; realizar a escolta de comboios; 

administrar postos de coleta de donativos; e realizar reconhecimentos (BRASIL, 

2009; BRASIL, 2010b; BRASIL, 2011b). 

Dentre as capacidades a serem agregadas à FADEC proposta por este 

trabalho, torna-se pertinente a inserção do Pel PE na sua estrutura organizacional. 

Sob o contexto de OADEC, o Pel PE pode cumprir as seguintes missões, de 

maneira análoga àquelas realizadas nas operações básicas sob o contexto de 

Defesa Externa: realizar policiamento e investigação na Zona de Ação da FADEC, 

realizando atuação preventiva e, quando necessário, repressiva; manter a disciplina 

e o cumprimento das leis, ordens e regulamentos das operações; realizar 

patrulhamento ostensivo; atuar como polícia judiciária militar; realizar perícia e 

investigação criminal e de trânsito; prevenir o crime; realizar busca e apreensão; 

realizar o controle de distúrbios; empregar o cão de trabalho policial; realizar o 

controle do trânsito e da circulação de pessoas, assim como estabelecer e 

coordenar uma Central de Batedores e realizar a escolta de autoridades e de 

comboios; realizar a coleta e a prisão de pessoas; evacuar locais de risco; cumprir 

ordens judiciais diversas; escoltar e guardar/custodiar presos; administrar postos de 

coleta, prisões e presídios militares; realizar a segurança de pontos sensíveis; 

participar da coordenação de segurança de área; realizar a segurança e a proteção 

de autoridades; realizar medidas de segurança da Base de Operações; e realizar 

reconhecimentos (BRASIL, 2018d). 

Diante disso, o Pel PE integrante da FADEC deve ser orgânico da Bda 

enquadrante, sendo minimamente estruturado da seguinte forma: 
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- 01 Seção de Comando (Seç Cmdo) - 02 Grupos de Polícia do Exército (Gp PE)  

- 01 Seção de Perícia (Seç Perícia) - 01 Grupo de Escolta (Gp Escolta) 
 

FIGURA 37 – A estruturação do Pelotão de Polícia do Exército. 
Fonte: BRASIL, 2018d (adaptado). 

Tendo como base o emprego do Pel PE em OCCDEC analisadas por este 

estudo, ratificado com o observado nos exercícios simulados, constatou-se que a 

melhor forma de emprego do Pel PE é em ação de conjunto, de forma a apoiar a 

FADEC como um todo. As ações típicas de Pel PE conferem às OADEC maior 

presteza e segurança à FADEC, aumentando, assim, a efetividade das ações da 

tropa. 

 

4.1.2.2.1.6 A Subunidade de Apoio à Defesa Civil 

 

 Diante da análise das respostas imediatas do Estado aos desastres de 

grande vulto nacional, presentes em relatórios e na revisão da literatura, as quais 

são confirmadas via entrevista com o Gerente do Subprojeto Força Humanitária e 

grupo focal com especialistas de agências, pode-se inferir que a grande massa de 

mão de obra cedida à DEC foi proveniente do EB, principalmente nas primeiras 

horas subsequentes. As respostas emergenciais da F Ter caracterizaram-se por 

serem tarefas de baixa complexidade e de baixo custo e pelo emprego de 

profissionais pouco especializados. Grande parte dessas tarefas foram realizadas 

por OM de Infantaria, Cavalaria e Artilharia do local ou de regiões próximas. 

 Mantendo a mesma linha de raciocínio, com base nos relatórios das 

operações de grande vulto analisadas por este estudo, sendo corroborados com as 

entrevistas com os S-3 em operações reais, a organização para o emprego de 

tropas de Infantaria, Cavalaria e Artilharia tendem a seguir a mesma estrutura do 

emprego em GLO, ou seja, por Esquadras, GC e Pel de fuzileiros, de 30 a 35 

homens, conforme a figura que se segue: 



145 

 

 

- 01 Seção de Comando (Seç Cmdo). 
- Até 03 Pelotões de Apoio à Defesa Civil (Pel ADEC). 
FIGURA 38 – A estruturação da Subunidade de Apoio Civil. 
Fonte: BRASIL, 2003a (adaptado). 

 Diante disso, a SU ADEC proposta por este estudo vai de encontro com o que 

é proposto pelo Projeto Piloto. Assim, a SU ADEC sugerida por este estudo se 

respalda pelos princípios da massa, da objetividade e da simplicidade, composta por 

elementos pouco especializados e por frações aptas ao emprego em tarefas de 

baixa complexidade e de grande volume.  

O número de SU ADEC depende das demandas solicitadas pela DEC, sendo 

confirmadas pelos dados coletados pelo DRI. Todavia, a análise dos dados colhidos 

neste estudo mostra que devam ser constituídas, pelo menos, duas SU. Dessa 

forma, o Cmt da FADEC ganha maior flexibilidade, possibilitando constituir uma 

Reserva, atuar em sistemas de rodízio e propiciar descanso adequado à tropa.  

 

4.1.2.2.1.7 O Pelotão de Fuzileiros Blindado/Mecanizado 

  

 De acordo com os especialistas em DEC entrevistados e com o Gerente do 

Subprojeto Força Humanitária, os principais aspectos positivos do apoio da F Ter na 

fase da resposta às inundações são o grande efetivo e os meios específicos que só 

o EB possui. De acordo com a revisão da literatura analisada por este estudo, os 

meios blindados, meios peculiares da F Ter, se mostraram decisivos em algumas 

ações específicas, configurando o aumento na capacidade de resposta e o maior 

número de atendimento à população (BRASIL, 2009). 

 Diante das características e possibilidades da tropa blindada, este estudo 

viabiliza o emprego de tropas desta natureza nas ações de resposta às inundações, 

de acordo com a estruturação a seguir: 
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- 01 Seção de Comando (Seç Cmdo). 
- Até 03 Grupos de Apoio à Defesa Civil Blindados/Mecanizados 
(Gp ADEC Bld/Mec). 

FIGURA 39 – A estruturação do Pelotão de Apoio à Defesa Civil 
Blindado/Mecanizado. 
Fonte: BRASIL, 2002 (adaptado). 

A alta mobilidade em diversos tipos de terrenos e a capacidade de navegação 

conferem às tropas blindadas e mecanizadas algumas possibilidades que o vetor 

civil dificilmente possuirá em situações de catástrofes advindas de inundações. 

 

4.1.2.2.1.8 O Pelotão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear 

 

As inundações podem acarretar alguns efeitos colaterais incomuns, como a 

liberação de material químico tóxico, a exposição de material radioativo ou a 

liberação de lixo biológico resultante da morte de seres vivos, conforme o relato a 

seguir:  

Era difícil descrever aquele odor. Com certeza, misturava o cheiro de 
animais mortos, de móveis podres, de umidade, mofo e esgoto com o 
tradicional cheiro de peixe constantemente sentido em Itajaí. O cheiro 
carregava a lembrança de tudo que havia sido perdido e também o medo, 
principalmente de doenças. Sentindo, era possível imaginar a que tipo de 
enfermidades todos estavam expostos (SANTA CATARINA, 2009b). 
 

Diante de uma possível ocorrência de um evento que envolva agentes QBRN, 

a F Ter se mostra capacitada a fazer frente a esta demanda, por meio do Pel 

DQBRN. Os meios de descontaminação peculiares do EB, recentemente adquiridos 

pela F Ter se mostraram bastante eficientes quando empregados no exercício 

simulados observados (BRASIL, 2016b).   

O Pel DQBRN atua na resposta imediata às inundações com o objetivo de 

combater a proliferação e os efeitos das ameaças QBRN. Atuam nas áreas de não 

proliferação, contra proliferação e gerenciamento de consequência QBRN (BRASIL, 

2016b), o que possibilita o aumento da capacidade de resposta face às inundações. 

 Todavia, este estudo não se aprofundou no emprego do Pel DQBRN, visto 

que é uma capacidade recentemente adquirida, carecendo de estudo específico do 
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emprego e da logística desta fração perante as ações decorrentes das inundações, 

configurando um limite desta pesquisa (vide Seção 5.1 LIMITES). 

 

4.1.2.2.1.9 O Pelotão de Apoio à Defesa Civil Hipomóvel 

  

 O emprego de cavalos nas respostas emergenciais decorrentes das 

inundações não é novidade para as agências da DEC, conforme relato abaixo 

descrito: 

Contra saqueadores, policiais vieram de todos os estados do Brasil. A 
cavalo, carro, helicóptero e a pé, faziam vigília nas casas que ainda não 
haviam recebido de volta seus moradores. Na semana que sucedeu a 
enchente, a Polícia Militar instituiu toque de recolher para facilitar o combate 
ao crime (SANTA CATARINA, 2009b). 
 

 Por meio de informações adquiridas em discussões em grupo focal com 

agências, também subsidiadas pela coleta documental e pela observação no 

exercício de adestramento da 14ª Bda Inf Mtz, as experiências positivas do emprego 

do cavalo na resposta às inundações conferem à tropa hipomóvel uma capacidade 

de emprego distinta dentro da FADEC.  

De acordo com os dados coletados, o Pel ADEC Hipo pode ser empregado 

com organização semelhante ao emprego em operações GLO (BRASIL, 2017c), 

conforme o Organograma que se segue:   

 

- Seção de Comando (Seç Cmdo). 
- 1º Grupo ADEC Hipomóvel (1º Gp ADEC Hipo). 
- 2º Grupo ADEC Hipomóvel (2º Gp ADEC Hipo). 
- Grupo de Apoio (Gp Ap). 

FIGURA 40 – A estruturação do Pelotão ADEC Hipomóvel. 
Fonte: BRASIL, 2017c (adaptado). 
 

Portanto, diante da estruturação acima descrita, embasado pela observação 

direta e pela pesquisa bibliográfica realizada, este estudo constatou que a tropa 

hipomóvel em OADEC pode realizar a defesa de pontos sensíveis; instalar e operar 

Postos de Segurança Estáticos (PSE); operar Postos de Bloqueio e Controle de 

Estradas (PBCE) e de Vias Urbanas (PBCVU); realizar reconhecimentos de vias, 
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áreas e zonas; realizar buscas e resgates de vítimas em terrenos restritos (terrenos 

inclinados, alagadiços, ilhados etc.); realizar patrulhamentos hipomóveis e operação 

presença; realizar transporte de cargas (medicamentos, suprimentos etc.); apoiar a 

segurança de autoridades militares e civis; participar, como tropa de choque, no 

restabelecimento da ordem pública;  participar de Ações Cívico-Sociais (ACISO); e 

cumprir missões de escolta e guarda de detidos (BRASIL, 2017c). 

Diante da análise realizada por meio da observação direta, constatou-se que 

a melhor forma de emprego do Pel ADEC Hipo é em ação de conjunto, pois esta 

fração configura uma capacidade da FADEC a realizar missões em toda a sua área 

de atuação da F Ter, com poucas restrições em relação ao terreno, principalmente. 

As ações típicas de Pel ADEC Hipo, fruto das características e possibilidades, 

conferem às OADEC maior raio de atuação, mobilidade e rapidez de ações, 

aumentando, assim, a efetividade das ações da tropa. 

 

4.1.2.2.1.10 Elementos de Aviação do Exército 

  

 A literatura aponta que o emprego de meios aéreos oferece flexibilidade e 

mobilidade peculiares nas ações de resposta aos desastres, representando um meio 

nobre de emprego no socorro às vítimas de inundações. Há um consenso científico 

quanto ao uso de meios aéreos, quando empregado de forma judiciosa. 

No município vizinho, a situação era ainda mais desesperadora. A região 
dos Baús foi uma das mais castigadas pela fúria da natureza. Além dos 
alagamentos, registrou o maior número de deslizamentos de terra e também 
liderou a lista de mortes (45). O acesso permaneceu obstruído por vários 
dias e até semanas nos mais distantes. O único meio de transporte era por 
helicópteros. No centro de Ilhota, o campo de futebol municipal foi 
transformado em pista de pouso para as aeronaves que traziam 
desabrigados, mas principalmente alimentos e água. Eram mais de 20 
helicópteros, em uma verdadeira operação de guerra e, ao mesmo tempo, 
uma enorme corrente de solidariedade (SANTA CATARINA, 2009b). 
 

 Por meio da observação direta, foi possível ratificar as particularidades do 

emprego dos helicópteros do EB nas OADEC e consolidar a presença de elementos 

de Av Ex na estruturação da FADEC, assim como consta no Projeto Piloto da 

FAjHum. 

 A partir da inclusão de elementos de Av Ex na estruturação da FADEC, a 

gama de possibilidades adquirida é expressiva diante da situação de crise gerada 

pelas inundações, dentre as quais este estudo destaca: 
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a) Observação aérea para levantar informações sobre as diversas áreas de 
interesse, especialmente nas regiões de fronteiras e de difícil acesso;  
b) Transporte aeromóvel, realizando o deslocamento de civis e tropas 
especializadas para locais específicos de emprego;  
c) Reconhecimento e vigilância química, biológica, radiológica e nuclear 
desde que a aeronave e o pessoal embarcado possuam equipamentos 
específicos de proteção, de detecção e de identificação de agentes QBRN; 
d) Busca e salvamento, com a finalidade de localizar e socorrer vítimas, 
principalmente em coordenação com a defesa civil;  
e) Controle de danos, para avaliar a extensão dos estragos causados por 
desastres naturais, de forma a auxiliar na restauração ou na manutenção 
das áreas afetadas; 
f) Transporte aeromóvel logístico com o deslocamento de material e de 
pessoal em proveito da tropa e das demais agências, sobretudo em áreas 
de difícil acesso;  
g) Suprimento aeromóvel, realizando o suprimento direcionado para as 
tropas e elementos apoiados em locais isolados;  
h) Evacuação aeromédica ou transporte de feridos para os postos de apoio 
de saúde e/ou hospitais; e  
i) Segurança, realizando a escolta de comboios e de autoridades (BRASIL, 
2019e). 
 

Apesar da distinção operacional que a Av Ex confere à FADEC, este estudo 

não buscou o detalhamento do emprego de tropas desta natureza, limitando-se 

apenas aos meios terrestres e aquáticos da F Ter. 

 

4.1.2.2.1.11 O Destacamento de Resposta Inicial 

 

Conforme observado nos exercícios simulados, a proposta deste estudo 

ratifica a estruturação indicada pelo Projeto Piloto, ao conceber o modelo MA1 como 

o mais próximo ao ideal nas ações iniciais da FADEC estruturada com base em um 

Comando enquadrante, conforme ilustrado na Figura 41, abaixo ilustrado.  

 

- Grupo de Comando (Gp Cmdo) 

- Grupo de Coordenação e Ligação (Gp Coor Lig) 

- Grupo de Avaliação de Desastre (Gp Aval Des) 

- Grupo de Transporte (Gp Trnp) 

- Módulo Precursor Emergencial (MPE) 
FIGURA 41 – A estruturação do Destacamento de Resposta Inicial. 
Fonte: BRASIL, 2015b (adaptado). 



150 

 

De acordo com a entrevista com especialistas, em situações de catástrofes 

oriundas de inundações, a rapidez das ações torna-se imprescindível para a 

preservação da vida, a redução do sofrimento humano e do agravamento do 

prejuízo material. Para tanto, as ações básicas iniciais podem ser realizadas de 

imediato por efetivo numeroso e pouco especializado, em inundações de qualquer 

intensidade, desde que não haja risco para a vida do pessoal empregado. 

De modo a fazer frente às demandas iniciais, assim como consta no Projeto 

Piloto, este estudo ratifica a inserção do MPE como forma de atuação imediata junto 

aos outros grupos do DRI. Contudo, de forma a reforçar as ações emergenciais, este 

estudo propõe a incorporação de mais um componente ao MPE: a SU ADEC. 

Durante as primeiras ações após o desastre, a sociedade espera do Estado 

assistência imediata, a qual é consubstanciada, no caso da F Ter, pela presença da 

tropa nas ruas. No debate em grupo focal com as agências do GRAC, foi tido como 

consenso que a simples figura do soldado do EB em meio ao caos da inundação 

representa alento, segurança, autoridade, esperança e confiança para a população, 

o que reduz, de certa forma, o sofrimento humano. Consequentemente, as ações 

iniciais da tropa contribuem para a elevação do conceito e da boa imagem do EB 

junto à população. Diante dessa situação, a SU ADEC tem capacidade de cumprir 

com este papel inicial. 

Portanto, o MPE, como parte da FADEC estruturada com base em um 

Comando enquadrante, convém a ser estruturado de forma semelhante ao proposto 

pelo Projeto Piloto (Figura 20). Entretanto, para este estudo, esta estrutura 

organizacional deve ser acrescida de uma SU ADEC em sua composição, conforme 

exposto na Figura a seguir:  

 

- Equipe de Comando e Controle (Eqp C²). 
- Equipe de Logística (Eqp Log). 
- Equipe de Engenharia (Eqp Eng). 
- Subunidade de Apoio à Defesa Civil (SU ADEC). 
FIGURA 42 – A estruturação do Módulo Precursor Emergencial. 
Fonte: BRASIL, 2015b (adaptado). 
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Após a chegada da FADEC propriamente dita, sugere-se que, dependendo da 

demanda encontrada, a SU ADEC, por ora empregada, segue nos trabalhos de 

assistência humanitária compondo a Reserva da Força, de forma a haver o rodízio 

entre as SU ADEC. Os outros elementos orgânicos do DRI seguem atribuições 

dentro de suas funções, junto à FADEC. 

Cabe ressaltar que o MA1 contém elementos altamente especializados e 

técnicos na organização do pessoal, sendo inviável a estruturação por uma OM de 

qualquer natureza sem o apoio do C Mil A, ao qual é subordinada. Portanto, a 

estruturação das Eqp C², Eqp Log e Eqp Eng não será alvo de avaliação deste 

estudo. 

 

4.1.2.2.2 A FADEC estruturada com base em Comando de Unidade local 

 

 Sempre que possível, a FADEC deve ser estruturada com base no Comando 

de OM existente no local do desastre, respeitando o Plano de Contingência e sob 

coordenação da DEC. No nível tático das operações, a NCD/2014 determina que o 

apoio nas primeiras 24 horas é realizado, simultaneamente, pela OM local e pelo 

DRI, módulo de resposta inicial estruturado e enviado pelo Centro de Coordenação 

de Operações do Comando Militar de Área enquadrante (BRASIL, 2014a). 

 De semelhante modo, o Projeto Piloto fundamenta as ações iniciais com base 

no emprego do DRI de modelo MA2. De acordo com a experimentação doutrinária, o 

MA2 pode ser estruturado por oficiais e praças capacitados da OM local ou por 

militares designados pelo Centro de Coordenação de Operações do C Mil A, e pode 

vir a ser reforçado por um MPE, a critério do Cmt da OM local (BRASIL, 2015b). 

Para este estudo, levando como base a coleta de dados realizada, a proposta 

de FADEC estruturada com base em Comando de OM local diverge de ambos os 

casos anteriormente citados. Independente da intensidade do desastre, diante da 

constatação de necessidade de resposta imediata às inundações devido ao alto 

risco de perda de vidas humanas por causa da inundação, o apoio inicial é 

deflagrado pela própria OM local, de maneira isolada, por intermédio de duas formas 

de emprego distintas. 

 Na primeira forma, a OM local atua nas respostas imediatas ao desastre por 

meio do DRI, formado por militares capacitados da própria OM, e de uma SU ADEC 
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orgânica, simultaneamente. A seguir, é apresentada a estruturação da OM local para 

esta situação. 

 

FIGURA 43 – A estruturação da FADEC orgânica de OM local, 
com a utilização do DRI orgânico. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

A segunda forma difere da primeira na questão da constituição do DRI. Caso 

a OM local não tenha militares capacitados para compor o DRI, as ações 

emergenciais se darão, simultaneamente, via Equipe de Ligação com a DEC (Eqp 

Lig DEC) e SU ADEC. A seguir, é apresentada a estruturação da OM local para esta 

situação. 

 

FIGURA 44 – A estruturação da FADEC orgânica de OM local com a 
utilização da Equipe de Ligação com a Defesa Civil. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

 Portanto, o emprego da OM local em ambas as situações se assemelha ao 

emprego do DRI de uma FADEC estruturada com base em um Comando 

enquadrante, guardadas as devidas proporções. Preferencialmente, este apoio 

inicial deve ser realizado conforme planejamento prévio, com os meios de pessoal e 

de material orgânicos da própria OM e com foco em C², Mobilidade e Logística, 

independente da natureza da tropa. 
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Com isso, a organização da FADEC proposta por este estudo conta com as 

vantagens da economia de meios, da redução do tempo de resposta e da 

efetividade dos trabalhos em conjunto com a DEC local. Ao mesmo tempo, os 

anseios de assistência imediata da população, durante as primeiras ações após o 

desastre, serão atendidos.  

Independente da intensidade da catástrofe, o apoio inicial sempre será dado 

pela OM local. Caso as demandas da DEC extrapolem os limites operacionais da 

OM local, esta poderá ter o apoio do Comando enquadrante, configurando a 

formação da FADEC com estrutura semelhante à Força organizada com base em 

um Comando enquadrante. 

Consequentemente, os efeitos positivos proporcionados pelo emprego 

imediato da FADEC estruturada com base em Comando de Unidade local se 

assemelham aos efeitos provocados pelo DRI da FADEC estruturada com base em 

um Comando enquadrante, descritos na Seção anterior. Diante dessa situação, a 

OM local tem capacidade de cumprir com esta incumbência inicial. 

 

4.1.3 Gestão do Ano de Instrução 

 

 A instrução militar visa formar, aperfeiçoar, especializar e ampliar o 

conhecimento profissional dos militares, proporcionando à F Ter a capacitação 

operacional para cumprir com os fins para os quais se destina. Como resultado de 

um determinado nível de capacitação operacional, a tropa adquire a condição de 

prontidão desejada relacionada com a capacidade de emprego imediato (BRASIL, 

2018b).  

 As instruções são realizadas com o objetivo de proporcionar o preparo 

visando o emprego em ações futuras: 

Assim, o vínculo entre o Preparo e o Emprego é tão forte quanto estreito, de 
tal sorte que os Comandos em todos os níveis tenham a confiança que 
estão aptos a responder às demandas que recaem sobre a Força, no mais 
curto prazo possível, o que, em síntese, caracteriza o conceito de Prontidão 
da Força Terrestre (BRASIL, 2018b). 
 

 À vista dessa informação, foi concebida a 10ª pergunta do questionário, com 

o propósito de levantar o grau de importância da capacitação operacional específica 

da tropa, com o objetivo de emprego em operações decorrentes de inundações. Os 

resultados seguiram conforme o Gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 6 – Avaliação do nível de importância da capacitação específica dos efetivos de OM local 
ou que se localiza em região próxima de áreas de risco de inundação. 
Fonte: O autor. 

 Segundo os resultados acima descritos, tendo por premissa que a sede da 

OM de todos militares da amostra localiza-se no local ou próxima de regiões de 

risco de inundações, 93,3% da amostra consideraram ser muito importante ou 

importante as atividades de capacitação específica dos efetivos para OADEC. 

Diante disso, pode-se afirmar que a percepção de valor em relação às instruções, 

ao aprestamento, à organização de efetivos e ao adestramento é altamente 

positiva, reforçando a urgência da demanda proposta em estudo. 

 De modo a se levantar os efeitos da instrução militar na prontidão operativa 

do EB em ações subsidiárias, foi formulada a 11ª questão do questionário, a qual foi 

aplicada em militares com alguma experiência em OADEC e que servem em OM 

constantemente empregadas no apoio à DEC. 

 

GRÁFICO 7 – Avaliação do nível de prontidão operativa da OM. 
Fonte: O autor. 
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 Segundo o Gráfico 7, apenas 44% da amostra avaliam como “excelente” ou 

“muito bom” o nível de prontidão operativa da OM em que serve; e 24% da amostra 

o avaliam como insatisfatório. Em paralelo, das 13 OM que foram selecionadas para 

integrar a amostra, 10 delas (77%) estão inseridas na fase da implantação da 

FAjHum do respectivo C Mil A, do Subprojeto Força Humanitária. 

De acordo com os dados acima, pode-se inferir que o planejamento da 

instrução militar atual voltado para a capacitação operacional dos efetivos com vistas 

às OADEC (a qual é configurada pela execução anual das atividades previstas nos 

PP e no PIM) parece não ser adequada para os fins a que se destina. 

Consequentemente, a situação prontidão, consubstanciada pela aptidão em 

responder às demandas que recaem sobre a Força, no mais curto prazo possível, 

torna-se questionável. 

De forma a dar suporte aos achados acima descritos, buscou-se verificar em 

que medida as instruções realizadas, atualmente, capacitam os efetivos para 

atuarem em OpAjHum ou OADEC. Para tal, foi realizada a 17ª pergunta do 

questionário, conforme se segue:  

 

GRÁFICO 8 – Avaliação da adequabilidade da instrução militar. 
Fonte: O autor. 

De acordo com o Gráfico acima, apenas 32% da amostra relataram que a 

instrução militar, no nível tático das operações, foi suficiente para a capacitação da 

tropa em operações sob coordenação da DEC, decorrentes de inundações. 

Corroborando com a lacuna do planejamento da instrução militar apontada, 48% da 

amostra apontaram que as instruções foram insuficientes e 20% relataram que não 
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receberam tais instruções, o que pode ter relação de causa-efeito com o nível de 

prontidão operativa relativamente abaixo do esperado. 

Em debates de grupo focal com militares, foi relatado que as faltas de 

normatização da instrução militar (PP), de tempo e de priorização do preparo das 

frações em OADEC deixam-nas com o nível de operacionalidade aquém do 

desejável, acarretando insegurança no emprego e na falta de iniciativa nas ações 

demandadas. Sobre as instruções ministradas anteriormente, apesar de ter sido 

despendida uma semana de seminário, foi constatado que foram insuficientes, 

principalmente para o nível tático das operações, não possibilitando o 

desenvolvimento satisfatório de habilidades técnicas, a elucidação adequada sobre 

o contexto situacional de OpAjHum e OADEC, a criação de normas de conduta e a 

realização de ensaios anteriores aos exercícios simulados. Em adição, as ausências 

de conhecimento doutrinário previamente adquirido e de fontes de consulta sobre 

OpAjHum ou OADEC foram relatados como fatores determinantes para a queda da 

operacionalidade por meio da capacitação específica em ações subsidiárias 

vigentes. 

Perante o exposto, a 6ª questão do questionário vem subsidiar o aspecto do 

nível de conhecimento atual dos militares em relação à doutrina de emprego do EB e 

ao adestramento das frações com vistas às OADEC. 

 

GRÁFICO 9 – Avaliação do nível de conhecimento atual referente às capacitações operacionais 
específicas (doutrina e adestramento) em Operações de Apoio à Defesa Civil .  
Fonte: O autor. 
 

A partir do Gráfico acima, pode-se relatar que 46,6% da amostra declararam 

que o nível de conhecimento previamente adquirido sobre as capacitações 

operacionais específicas com vistas às ações em coordenação com a DEC é 

insuficiente ou regular. Considerando que a amostra é composta, na totalidade, por 



157 

 

instrutores e monitores de Corpos de Tropa, deduz-se que esse aspecto levantado 

pode estar causando reflexos negativos na instrução militar voltada para a formação, 

qualificação ou aperfeiçoamento dos militares em operações em apoio à DEC e, 

consequentemente, no status de prontidão operativa da tropa. 

Nesse mesmo sentido, em referência aos PP executados, em concordância 

com o exposto nas entrevistas dos S-3 e Cmt das FAjHum e FADEC, pode-se inferir 

que os Blocos de Assuntos previstos nos PP de Instrução de Qualificação do Cabo e 

do Soldado (EB70-PP-11.012) e PP de Instrução da CTTEP (EB70-PP-11.014) são 

insuficientes para a capacitação, o aperfeiçoamento e o adestramento da tropa em 

OpAjHum. Diante disso, verificou-se a necessidade de complementação desses 

documentos regulatórios com Blocos de Assuntos e Matérias de Instrução referentes 

às operações em questão. 

Somando-se a isso, outro fato bastante enfatizado nas entrevistas e nas 

discussões em grupo focal é a alta rotatividade do pessoal do EB. A renovação 

anual da maior parte dos efetivos temporários, a transferência do pessoal de 

carreira, em média, a cada dois anos e a rotatividade interna das funções da OM são 

aspectos da política de pessoal que aumentam a lacuna no tocante a pessoal 

capacitado nas OM. Essas lacunas da política de pessoal, somadas à falta de 

detalhamento dos relatórios confeccionados em operações reais anteriores e de 

Produtos Doutrinários de nível tático das operações, foram apontados como fatores 

críticos que contribuem negativamente para o déficit da capacitação operacional da 

tropa, com vistas às respostas imediatas às inundações. 

 Em seguida, de forma a identificar possíveis origens das brechas na gestão 

da instrução militar, a amostra foi submetida à pergunta 5 do questionário. 

 

GRÁFICO 10 – Avaliação do planejamento da instrução militar nas Escolas de Formação e 
Aperfeiçoamento. 
Fonte: O autor. 
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 Analisando os dados do Gráfico 10, 61 militares expuseram que nunca foram 

instruídos sobre as OADEC nas Escolas de Formação ou Aperfeiçoamento. Dos 14 

que sinalizaram positivamente à pergunta, somente 3 apontaram que adquiriram os 

conhecimentos na Escola de Sargento das Armas, e o restante sinalizou que 

adquiriu o conhecimento nos adestramentos de tropa. Isto é, pode-se concluir que 

96% da amostra não foram instruídos em Escolas.   

  Portanto, pode-se afirmar que os reflexos da ausência da capacitação 

específica da tropa em ações decorrentes das inundações resultam no planejamento 

da instrução militar adaptada da doutrina convencional, baseada no empirismo e no 

subjetivismo, principalmente quando se trata do planejamento da instrução com foco 

nas pequenas frações até o nível SU. Consequentemente, o desempenho das ações 

da tropa no socorro às vítimas sofre queda significativa, como pode ser percebido 

nas discussões da Seção 4.2 desta pesquisa. Dessa forma, os resultados obtidos 

com a coleta dos dados até o momento vão de encontro à solução do problema de 

pesquisa formulado. 

 À vista disso, como forma de buscar soluções que preencham a lacuna do 

conhecimento doutrinário e, com isso, ratificar a proposta deste estudo, foi formulada 

a pergunta 7 do questionário, de acordo com o Gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 11 – Avaliação da condição de OM possuir à disposição uma fonte de consulta que 
oriente a capacitação operacional específica dos efetivos voltada para Operações de Apoio à 
Defesa Civil decorrentes de inundações. 
Fonte: O autor. 

 

De acordo com os dados do Gráfico 11, 100% da amostra demonstram que é 

muito importante ou importante a condição de sua OM possuir à disposição uma 

fonte de consulta que oriente a capacitação operacional específica dos efetivos 
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voltada para Operações de Apoio à Defesa Civil decorrentes de inundações. 

Portanto, pode-se afirmar que a ausência de capacitação específica prevista em 

Produtos Doutrinários tem repercutido negativamente no nível de conhecimento 

doutrinário das frações, afetando o desempenho das mesmas. 

Nesse caso, com o propósito de esclarecer se o Produto Doutrinário proposto 

pode vir a contribuir para o preenchimento de parte da lacuna doutrinária no nível 

tático evidenciado ao longo deste estudo, foi concebida a questão 8 do questionário. 

 

GRÁFICO 12 – Avaliação da necessidade da OM possuir à disposição Caderno de Instrução que 
auxilie na preparação dos efetivos. 
Fonte: O autor. 

Segundo o dado acima representado no Gráfico 12, e ratificado no grupo 

focal e na entrevista com os Cmt e S-3 das FAjHum da 14ª Bda Inf Mtz e FADEC 

da 4ª Bda Inf L Mth, a elaboração de um Caderno de Instrução pode auxiliar a 

tropa na preparação completa dos efetivos (doutrina, organização, adestramento e 

meios) para atuar em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa 

Civil fruto de inundações. Este dado foi reforçado pelo Gerente do Projeto Ajuda 

Humanitária, o qual sinalizou que os resultados do presente estudo poderiam vir a 

servir de subsídio para a confecção do Produto Doutrinário. 

 Apesar do caráter importante da inserção de instruções militares sobre 

OpAjHum e OADEC, os S-3 do 32º BIL Mth e do 23º BI Mtz relataram, em entrevista, 

sobre a dificuldade de se estabelecer uma faixa de tempo no ano voltada somente 

para esta capacitação. Na mesma linha de raciocínio, o Cmt do 23º BI Mtz expôs 

que, além das atividades regulamentares de capacitação e adestramento da tropa 

para operações básicas e de GLO, as atividades paralelas à capacitação das 
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frações, como as de formação escolar do Núcleo de Preparação de Oficiais da 

Reserva e do Curso de Formação de Sargentos, e algumas atividades 

administrativas, como a Seção de Inativos e Pensionistas e o Fundo de Saúde do 

Exército, demandam tempo e efetivo considerável do Btl. Nas discussões em grupo 

focal, os militares relataram a insuficiência de tempo para capacitarem as frações de 

maneira adequada, acarretando o despreparo e na insegurança das ações. Por 

conseguinte, a capacitação específica com vistas às OCCDEC acaba sendo 

relegada a segundo plano, influenciando, dessa maneira, para a queda da 

operacionalidade nesse quesito. Nesse cenário, buscando alternativas mais 

adequadas para a inserção de instruções voltadas para a capacitação específica da 

tropa em OCCDEC, foi confeccionada a 14ª pergunta do questionário discriminada 

abaixo: 

 

GRÁFICO 13 – Avaliação do grau de importância considerado para a inserção de instruções 
voltadas para a Capacitação Técnica e Tática específica do Efetivo Profissional com vistas às 
Operações de Apoio à Defesa Civil. 
Fonte: O autor. 

 De acordo com o Gráfico 13, 94,7% da amostra acreditam ser muito 

importante ou importante a presença de instruções voltadas para a CTTEP com 

vistas às Operações de Apoio à Defesa Civil, configurando-se uma alternativa 

viável para minimizar a capacitação deficiente dos efetivos, principalmente de 

oficiais e sargentos, ao longo do ano de instrução. 

 Na mesma linha de pensamento, foi investigado sobre a adaptação de 

alguma fase do ano de instrução de forma a qualificar o soldado do Efetivo Variável 

em OCCDEC. Por meio da 15ª questão, foram encontrados os seguintes 

resultados:  
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GRÁFICO 14 – Adaptação de fase do ano de instrução com vistas à qualificação do soldado do 
Efetivo Variável. 
Fonte: O autor. 

 Como pode ser observada nos resultados apresentados no Gráfico 14, a 

grande maioria da amostra expressa que as instruções de qualificação em 

OCCDEC devam ser inseridas ainda na Fase de Qualificação, com 65,3% das 

respostas. Em acordo com as entrevistas realizadas, os entrevistados apontaram 

que a grande vantagem da introdução de instruções voltadas para ações 

subsidiárias, com foco em inundações na Fase de Qualificação, é a possibilidade 

dos efetivos absorverem os conhecimentos com maior facilidade. Como as 

operações de GLO e as ações subsidiárias são amparadas pela mesma Lei 

Complementar e, também, são empregadas no contexto interagências, o processo 

de ensino-aprendizagem poderia ocorrer de maneira mais eficiente, facilitando a 

construção da consciência situacional e de suas capacitações. 

Entretanto, não há um consenso sobre a ordem sequencial a ser inserida: se 

antes ou após as instruções voltadas para as operações de GLO. Nesse sentido, 

conforme dados colhidos em grupo focal, a qualificação em OCCDEC poderia ser 

facilitada e oportuna logo após as instruções de GLO, visto que algumas tarefas 

executadas pela tropa em ambas as situações são semelhantes. Por fim, este 

estudo verificou ser necessário maior aprofundamento nesse tema. 

Ainda sobre o ano de instrução, de forma a verificar em que Período do Ano 

de Instrução seria mais adequado para a incorporação de exercícios de 

adestramento das frações em OCCDEC, foi formulada a questão 16, refletida no 

Gráfico a seguir: 



162 

 

 

GRÁFICO 15 – Adaptação de fase do ano de instrução com vistas ao adestramento das frações das 
OM em OADEC. 

Fonte: O autor. 

Como é representado no Gráfico 15, as opiniões da amostra se divergem 

quanto à fase do ano de instrução mais próxima do ideal para o adestramento das 

frações. Enquanto 52% afirmam que a fase ideal para o adestramento seria após a 

Fase de Qualificação (após o adestramento em operações de GLO), 36% pensam 

que o mais oportuno seria a realização do adestramento em período próximo à 

época do ano em que, historicamente, ocorrem inundações no Estado. Nota-se que 

apenas 6,7% da amostra afirmam não ser necessário o adestramento da tropa. 

Nesse mesmo contexto, os exercícios simulados da 14ª Bda Inf Mtz e da 4ª 

Bda Inf L Mth ocorreram próximo à época em que, geralmente, ocorrem as 

inundações mais graves na região. Em discussão com militares da 14ª Bda Inf Mtz 

em grupo focal, em conformidade com a entrevista dada pelos S-3 de ambas as 

Forças, houve o consenso de que ao se interromper a qualificação ou o 

adestramento do ano de instrução que se encontra em curso, a qual está voltada 

para o contexto de operações de Defesa Externa, para se inserir o adestramento 

sob o contexto de OCCDEC acarretou na queda do desempenho das frações. A 

mudança repentina de contexto situacional gerou um desalinho na consciência 

situacional dos militares, principalmente até o nível Pel, provocando dúvidas quanto 

à finalidade das ações e ao tipo de operação que transcorria.  

Portanto, a fase do ano de instrução mais adequada para o adestramento das 

frações ainda não é um consenso, carecendo de estudos mais detalhados para esse 

fim, de modo que não haja queda de desempenho na operacionalidade das frações. 

 



163 

 

4.1.4 Gestão do material de emprego militar 

 

 Perante a necessidade de material de emprego militar específico no contexto 

das OCCDEC, este estudo buscou verificar a viabilidade da composição de material 

de emprego militar com vistas às ações emergenciais depois das inundações. 

 De início, de forma a verificar a praticabilidade da dotação do material, por ora 

existente nas frações, para o emprego imediato em OADEC, foi formulada a 

pergunta 12 do questionário, conforme descrito a seguir: 

 

GRÁFICO 16 – Avaliação sobre o Quadro de Dotação de Material das frações, com vistas ao 
emprego em Operações de Apoio à Defesa Civil. 
Fonte: O autor. 

De acordo com as respostas da amostra ilustradas no Gráfico 16, para fins de 

OADEC, 58,7% dos militares consideram que a composição de material de emprego 

militar da fração a que pertentem é parcialmente ideal, enquanto 14,7% afirmam 

positivamente sobre a questão. Estes achados vão ao encontro ao que prescreve a 

Diretriz do Projeto da Força Humanitária, na parte que determina o máximo 

aproveitamento dos meios militares pré-existentes da OM local mediante adaptação 

do uso dos mesmos. 

Atualmente, as frações das OM selecionadas como amostra, independente da 

natureza, são empregadas ou adestradas utilizando-se somente os meios militares 

existentes em carga, evitando-se a aquisição de novos materiais. Ou seja, as ações 

executadas pela tropa estão condicionadas ao material de emprego militar que as 

frações possuem em QDM. 

A partir das observações realizadas nos exercícios simulados, coerentemente 

com os dados levantados em debates em grupo focal e nas entrevistas realizadas, 

as frações destinadas ao emprego em tarefas mais técnicas, como o Dst Log, o Dst 

Eng, a SU C Ap, o Pel ADEC Bld/Mec, os elementos de Av Ex e o Pel DBQRN, por 

atuarem de forma muito semelhante às ações voltadas para as operações básicas e 
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de GLO, parecem não necessitar de alterações significativas dos QDM pré-

existentes nas OM de origem. Contudo, as frações constituídas para o emprego 

mais braçal, como o Pel ADEC Hipo, o Pel PE e a SU ADEC, parecem necessitar de 

complementação de alguns materiais no QDM originalmente previsto, os quais não 

são de uso rotineiro nas OM de origem. Esse fato pode ter gerado a percepção de 

impraticabilidade parcial ou total do material de emprego militar das frações, 

conforme ilustrado no Gráfico 16. Cabe ressaltar que o Pel DQBRN, os elementos 

de Av Ex, o Dst Log e o Pel PE não foram alvos de pesquisas aprofundadas neste 

estudo. 

Além disso, com respaldo nas observações feitas, o emprego de materiais 

pela tropa em determinadas ações, no ambiente operacional de catástrofe natural, 

deve ser embasado no princípio da simplicidade e na destreza das tarefas, visto que 

o cenário apresentado é caracterizado pela urgência das tarefas, pelo estresse e 

pelos cansaços físico e psicológico dos indivíduos. Assim, o manuseio de 

equipamentos que não são da rotina das frações, em ambiente pouco familiarizado e 

crítico, pode influenciar negativamente no desempenho da tropa, acarretando risco 

para o material, para os militares e, principalmente, para as vítimas.  

Por outro lado, as inundações de casas, edifícios e outras construções têm 

efeitos secundários significativos em ambientes quentes e úmidos, como a 

proliferação de fungos tóxicos. Estruturas em pé e danificadas pela água podem se 

tornar inabitáveis para os seres humanos, mas possibilitam abrigar animais 

selvagens, peçonhentos, insetos e répteis (EUA, 2010).  

Assim, amparado pelas entrevistas e pela revisão da literatura realizada, é 

possível inferir que equipamentos de segurança para desastres desencadeados por 

ventos fortes e água incluem coletes salva-vidas, botas impermeáveis, EPI e 

equipamentos especiais para manuseio de animais peçonhentos (EUA, 2010). 

Nesse ínterim, de acordo com a DMT, a geração de capacidades de uma OM 

inicia-se com a definição de sua Base Doutrinária, definindo a missão que ela deve 

estar apta a cumprir, por meio da conjugação de suas capacidades operativas, 

atividades e tarefas afins em um ambiente operativo previsto (BRASIL, 2019d). 

Atualmente, a F Ter mapeia a vocação operativa de cada OM por meio das 

Bases Doutrinárias Previstas. Tem por objetivos orientar o preparo da OM, com base 

na natureza da U, para o emprego em situação de guerra; e apoiar a elaboração do 

planejamento do ano de instrução, com base na sua natureza e nas exigências 
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decorrentes das características regionais da área sob sua responsabilidade, com 

foco na prontidão operativa da tropa (NASCIMENTO, 2020). 

De forma a registrar esse mapeamento das OM, o COTER publicou, em 2019, 

as Bases Doutrinárias Previstas das Organizações Militares Operativas da Força 

Terrestre, que são documentos, ainda em caráter experimental, que descrevem as 

Bases Doutrinárias Previstas para as OM operativas da F Ter de todos os C Mil A. 

Nesses documentos, são destrinchadas a vocação prioritária de emprego, a 

organização em tempo de paz (QCP, principais armamentos e materiais existentes e 

necessidades extras) e a área provável de emprego das OM da F Ter. Com isso, são 

fornecidos dados relativos ao QDM previstos (QDMP), definição dada aos materiais 

de emprego militar previsto em QDM, subtraídos das restrições impostas em tempo 

de não guerra, mas somados aos materiais inerentes à vida administrativa e às 

peculiaridades da OM (NASCIMENTO, 2020). 

Diante disso, para as OM situadas em áreas ou próximas às regiões de riscos 

elevados de inundações, as quais possuem histórico de participação frequente em 

OADEC, em resposta imediata a esses desastres naturais, os QDMP analisados 

nesta pesquisa estão previstos nas Bases Doutrinárias Previstas das Organizações 

Militares Operativas da Força Terrestre, de caráter experimental e com 1ª revisão 

realizada em 2019, relativas aos Comandos Militares do Leste (volumes 1 e 2), do 

Nordeste (volumes 1 e 2), e do Sul (volumes 1 a 5). Como estes documentos são 

materiais de acesso restrito, a descrição e quantitativos dos diversos QDMP não 

serão divulgados neste trabalho. 

Portanto, este estudo vai ao encontro com o que prescreve o Projeto Piloto e 

o Projeto da Força Humanitária. O conceito de dualidade do uso de materiais de 

emprego militar previsto nos QDMP torna-se impositivo na gestão do material, mas 

não é restritivo que se agregue novas tecnologias e especializações requeridas, em 

situações de emergência que envolvam o risco de perdas de vidas humanas. 

Entretanto, para que o equipamento seja usado, é impositiva a perícia no manuseio 

adquirido pelo adestramento, com vistas a segurança nas ações. 

 

4.2 DESEMPENHO DA TROPA EM RESPOSTA ÀS INUNDAÇÕES 

 

O foco da presente Seção é a discussão e a análise do desempenho da tropa 

nas ações imediatas em resposta às inundações, com base na capacitação 
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operacional que a OM é submetida para fins de OpAjHum na atualidade. Para tal, o 

desempenho da tropa foi traçado como o rendimento das frações quando 

empregada no cumprimento das tarefas em apoio às vítimas das inundações, sob a 

coordenação da DEC. 

A atuação do EB nas ações imediatas decorrentes de desastres é obtida por 

meio do emprego das frações e dos meios em proveito da população, independente 

da natureza da tropa empenhada. A eficiência no cumprimento das missões é 

resultante do desenvolvimento de conteúdos procedimentais e atitudinais das 

frações, o qual provoca o criterioso emprego dos materiais de dotação e o 

atendimento às vítimas do desastre no mais curto prazo possível.   

O atendimento da população torna-se o efeito final desejável, marcando a 

eficácia das OCCDEC. Enquanto a tropa mantiver a capacidade de manter a eficácia 

ao longo do tempo necessário de resposta, a atuação da F Ter estará sendo 

marcada pela efetividade das ações, característica esperada pela DEC e, 

principalmente, pela sociedade brasileira. 

Em uma OCCDEC, no contexto de inundações, a segurança e a prevenção 

de acidentes são essenciais para o cumprimento da missão. O treinamento e a 

operação, segundo uma doutrina de emprego adequada, são elementos-chave para 

garantir o cumprimento seguro e eficaz da missão. Entretanto, a ações de resposta 

em qualquer um dos eventos abordados nesta Seção não indicam a necessidade 

dos Comandantes, em todos os níveis, deixarem de lado a segurança e os padrões 

institucionais para realizar as tarefas atribuídas. Comandantes, líderes em todos os 

níveis, militares e civis são responsáveis pela segurança e pela conclusão segura de 

todas as tarefas, enquanto conduzem operações em proveito da população. 

 A seguir, serão descriminadas as atividades mais recorrentes da tropa, 

mediante coordenação com a DEC, no atendimento às vítimas das inundações. 

Nesse contexto, serão apontadas as principais consequências negativas para o 

desempenho da tropa ocasionadas pela ausência de capacitação operacional 

específica, prevista em Produtos Doutrinários, no nível tático das operações. 

 

4.2.1 Atividades executadas pela tropa na resposta imediata às inundações 

 

  De modo a ratificar as principais missões cumpridas pela tropa em ações de 

resposta às inundações, foram realizadas pesquisas bibliográficas em revistas do 
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EB, trabalhos científicos de dissertação de mestrado e pesquisas documentais em 

relatórios operacionais, sendo confrontadas com os dados das entrevistas com os S-

3 de OM empregadas em operações reais, de grande vulto nacional. 

 Diante dos achados, este estudo documentou as principais atividades 

realizadas pela F Ter, na fase da resposta imediata, nas ações em apoio às vítimas 

das inundações consideradas de maior vulto no Brasil.  

Operação Principais Missões Realizadas 

Operação 

Itajaí-Açu 

Estado de  

Santa 

Catarina 

(2008) 

Ocupação e gerenciamento dos Núcleos de Defesa Civil (NDC) para desabrigados 

(segurança, cadastramento e organização de pessoal, estruturação dos alojamentos). 

Evacuação de vítimas em áreas de risco. Transporte de pessoal para os NDC. 

Transporte de cestas básicas, água, remédios e roupas. Resgate de pessoas ilhadas em 

áreas de risco, alojando-as em abrigos planejados pela Defesa Civil. Resgate de 

pessoas dentro de imóveis alagados. Resgate de materiais julgados importantes. Ações 

de Reconhecimento. Trabalho em conjunto com o CBM na busca de pessoas 

desaparecidas, em regiões de desabamentos e deslizamentos de terra. Isolamento de 

áreas colapsadas. Coordenação da distribuição de donativos. Carregamento e 

descarregamento de donativos. Recepção e armazenamento de donativos. Segurança 

das áreas de estocagem do material. Ações de patrulhamento e de busca de vítimas. 

Atendimento médico-hospitalar. Recuperação e liberação de estradas. Restabelecimento 

de ligações viárias. Construção de pontes. Resgate aerotransportado. Instalação de 

Rede Rádio. Coordenações com a DEC. 

Operação 

Enchentes 

Estados de 

Pernambuco 

e Alagoas 

(2010) 

Coordenações diversas com a DEC. Transporte, armazenamento e distribuição de 

artigos de primeira necessidade – água, alimentos e medicamentos. Distribuição de 

donativos diversos (colchões, agasalhos etc.). Instalação, coordenação e operação de 

Centros de Recebimento de Donativos. Recebimentos de donativos aerotransportados. 

Apoio médico-hospitalar. Apoio no cadastramento de vítimas do desastre e 

desabrigados. Estabelecimento de segurança em ponto sensível/instalações. Ações de 

reconhecimento. Transporte de desabrigados. Carregamento e descarregamento de 

donativos. Demolição de casas condenadas pela Defesa Civil. Operação de Hospital de 

Campanha. Montagem de pontes modulares e controle de tráfego na passagem sobre o 

Rio Una. Emprego da Aviação do Exército: remoção de desabrigados, transporte de 

alimentos, água, medicamentos e equipes de militares. Recuperação de trechos de 

estradas. Serviços de limpeza e desobstrução de vias. Segurança de áreas de 

estocagem do material. Instalação de Rede Rádio entre a DEC e os Gabinetes de Crise. 

Restabelecimento das ligações terrestres dos municípios atingidos. Lançamento de 

pontes tipo “Bailey”.  

QUADRO 15 – Principais missões realizadas pela F Ter em Operações de Apoio à Defesa Civil 
(continua). 
Fontes: Pesquisa Bibliográfica, Documental e entrevistas realizadas nesta Pesquisa. 
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Operação 

Serrana 

Região 

Serrana 

do Estado 

do Rio de 

Janeiro 

 (2011) 

Coordenação das ações com a DEC. Executar transporte de água e cestas básicas. 

Realizar o carregamento e o descarregamento de caminhões com donativos (alimentos, 

água e roupas). Transporte de pessoas desabrigadas. Ações de reconhecimentos de 

eixo, área e zona. Instalação, coordenação e operação de Centros de Recebimentos de 

Donativos (triagem, limpeza e organização). Evacuação de vítimas de áreas de risco. 

Estabelecimento de segurança em instalações. Controle de trânsito. Recebimento de 

donativos aerotransportados. Ação presença/dissuasão por intermédio de patrulhas 

motorizadas. Reconhecimentos aéreos. Distribuição de donativos. Resgate de pessoas 

ilhadas. Apoio médico-hospitalar. Montagem de passadeira. Emprego da Aviação do 

Exército. Serviços de limpeza e desobstrução de vias. Lançamento de pontes tipo 

“Bailey”. Fornecimento emergencial de energia elétrica. Instalação de Rede Rádio. 

QUADRO 15 – Principais missões realizadas pela F Ter em Operações de Apoio à Defesa Civil 
(conclusão). 
Fontes: Pesquisa Bibliográfica, Documental e entrevistas realizadas nesta Pesquisa. 

A partir desse levantamento, foram selecionadas as atividades-alvos para 

coleta de dados, mediante observação direta, em pesquisa de campo nos exercícios 

simulados da FAjHum da 14º Bda Inf Mtz e da FADEC da 4ª Bda Inf L Mth. O foco 

desta fase da pesquisa foi analisar o desempenho das diversas frações constituídas 

nas ações demandadas pela DEC, bem como observar a conduta do O Lig com a 

DEC nas ações de coordenação e assessoramento do emprego do EB em apoio às 

vítimas no contexto fictício criado. 

 Para a análise dos conteúdos procedimentais e atitudinais nos exercícios 

simulados, foram levados em consideração os produtos doutrinários vigentes e os 

métodos de capacitação, aperfeiçoamento e adestramento da tropa atualmente 

utilizados, todos com vistas ao emprego da tropa em OCCDEC. Projetando 

configurar um panorama da capacitação específica da tropa, foi realizada a 9ª 

pergunta do questionário, materializada no Gráfico 17, a seguir: 

 

GRÁFICO 17 – Levantamento da frequência anual de adestramento das frações em OCCDEC fruto 
de inundações. 
Fonte: O autor. 
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 Consoante com o abordado nas respostas, 38,7% da amostra indicam que as 

frações não realizaram nenhum adestramento específico para ser empregada em 

ações de resposta às inundações, ao passo que declararam que o emprego da tropa 

ocorreu segundo adaptações do adestramento convencional. Outros 38,7% 

relataram que participaram somente de um adestramento anual; e os 22,7% 

restantes assumiram que foram adestrados duas ou mais vezes.  

 Os indicadores mostram uma crescente preocupação em relação ao 

adestramento da tropa em ações subsidiárias, mais especificamente em resposta às 

inundações. Conforme LIMA (2015, p. 85), ao avaliar o adestramento específico das 

frações para as Operações Enchentes, Serrana e Mão Amiga24, 77,78% da amostra 

indicaram que as frações foram empregadas sem realizarem nenhum treinamento, 

enquanto 22,22% realizaram somente um adestramento específico. 

 A seguir, serão discutidos os efeitos do adestramento atualmente realizado, 

com vistas ao emprego da tropa em OCCDEC sob o contexto de inundações de 

média e grande intensidades, mediante a análise do desempenho da tropa no 

cumprimento de missões consideradas mais recorrentes nessas situações.  

 

4.2.2 A eficiência e a efetividade no cumprimento das missões 

 

Para fins de análise de desempenho das frações, no que tange ao emprego 

judicioso dos meios e ao atendimento da população (Estado Final Desejado), no 

âmbito dos exercícios simulados, foram selecionadas as seguintes missões mais 

comuns em OADEC: ações de coordenação com a DEC; emprego das 

Comunicações; evacuação de deslocados e desabrigados; resgate de vítimas 

ilhadas; APH e transporte de feridos; evacuação de pessoas de instalações 

consideradas de risco; ações de polícia ostensiva; patrulhamento de vias e ação 

presença; controle do trânsito e de pessoas; gerenciamento e segurança de abrigos 

improvisados; gerenciamento da distribuição de donativo; posto de segurança estáti- 

_____________________ 
 

24 
Operação de Apoio à Defesa Civil ocorrida nos municípios de Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia 

e Porto Acre, no Estado do Acre. Após 10 dias de fortes chuvas, mais de 8 mil pessoas tiveram que 

sair de suas casas. Considerada uma inundação histórica, a cheia do rio Acre atingiu mais de 86 mil 

pessoas e fez com que a SEPDEC decretasse estado de calamidade pública (G1, 2015). 
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co e segurança de ponto sensível; ações de reconhecimento; operações em 

conjunto com o CBM; emprego do Dst Eng; e emprego do Dst hipomóvel. 

Para este estudo, as atividades desempenhadas pelos Pel DBQRN, os 

elementos de Av Ex, o Dst Log e o Pel PE não foram alvo de análise aprofundada de 

desempenho, por serem consideradas frações que possuem doutrinas de emprego 

peculiares, necessitando de estudos específicos em OADEC. Em especial, foi 

realizada uma análise sumária do emprego do Dst Hipo nas ações simuladas no 

exercício da 14ª Bda Inf Mtz, de forma que foi possível realizar algumas 

considerações sobre o desempenho de tropa desta natureza em OADEC. 

 

4.2.2.1 Ações de Coordenação com a Defesa Civil 

 

 O escopo desta Seção foi verificar o desempenho dos trabalhos atinentes do 

O Lig com a DEC no nível municipal, função a qual é desempenhada por elementos 

da FADEC. No início de uma OpAjHum, o desastre catastrófico pode sobrecarregar 

os civis que gerenciam a resposta. Os requisitos urgentes forçam os gerentes da 

emergência a concentrarem todos os esforços nas próximas 24 ou 48 horas. 

Os representantes de todas as agências envolvidas, governamentais ou não, 

são reunidos em uma instalação chamada, no meio militar, de Centro de 

Coordenação de Operações de Ajuda Humanitária (CCOpAjHum) ou, no vocabulário 

civil, de Grupo de Ações Coordenadas (GRAC).  

O estabelecimento do CCOpAjHum tem por objetivos evitar o desperdício de 

meios desnecessariamente e o alcance de resultados mais efetivos, por meio da 

coordenação e da sincronização das diversas atividades. As ações interagências no 

CCOpAjHum garantem a complementariedade interorganizacional e o emprego dos 

meios adequados para a realização de cada uma das atividades indispensáveis na 

resposta imediata às inundações. Os CCOpAjHum são estruturados em dois níveis: 

o estadual e o municipal.  

No nível estadual, o Centro de Coordenação de Operações estabelecido é 

chamado de CCOpAjHum de nível Brigada (CCOpAjHum/Bda) ou superior, 

dependendo da intensidade do desastre. No exercício da 14ª Bda Inf Mtz, a estrutura 

foi materializada pela reunião no CIGERD/SC, ativado em Rio do Sul/SC. Os 

elementos de ligação foram militares do Comando da 14ª Bda Inf Mtz, não sendo, 

portanto, alvos de análise deste estudo.  
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Já no nível municipal, o número de CCOpAjHum ou GRAC estabelecido 

depende da dimensão do desastre e do número de municípios afetados, sendo 

desdobrado nas formas centralizada ou descentralizada. 

Seguindo o que prescreve a NCD/2014, a forma de desdobramento 

centralizada do CCOpAjHum é concebida em casos de desastre que afete um único 

município isolado ou mais de um município próximo ou vizinho, configurando 

somente a necessidade ou a capacidade de desdobramento de um único 

CCOpAjHum Principal (CCCOpAjHum/Pcp). A sua estruturação organizacional é 

materializada em células operativas, conforme ilustrado na Figura 10 (página 60). No 

exercício da 4ª Bda Inf L Mth, este tipo de desdobramento foi adotado, sendo alvo, 

portanto, de análise deste pesquisador (BRASIL, 2014a). 

Já a forma de desdobramento descentralizada é ativada em situações de 

desastre que afete diversos municípios próximos ou poucos municípios, mas 

localizados distantes um do outro. A Figura abaixo ilustra a configuração do 

CCOpAjHum descentralizado. 

 

FIGURA 45 – A estruturação descentralizada dos Centros 
de Coordenação de Operações da FADEC. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

Nestes casos, caracteriza-se a necessidade de desdobramentos do 

CCOpAjHum/Pcp, mobiliado pelo Comando da FADEC, e de CCOpAjHum Táticos 

(CCOpAjHum/Tat) ou simplesmente GRAC, mobiliados pelos elementos destacados 

da FADEC. As ações desencadeadas em cada GRAC devem se manter 

coordenadas com o CCOpAjHum/Pcp, para que haja consciência situacional e 

efetividade nos meios de apoio a serem empregados. 

 

4.2.2.1.1 Atividades de Coordenação com a Defesa Civil em Santa Catarina 

 

No exercício da 14ª Bda Inf Mtz, a FADEC foi constituída com base no 

Comando enquadrante. O 23º BI Mtz foi selecionado como OM base de estruturação 

dos meios empregados do EB, sendo adotada a forma descentralizada para o 
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desdobramento do CCOpAjHum. O CCOpAjHum/Pcp foi materializado pelo 

CIGERD/Blumenau, e os CCOpAjHum/Tat foram materializados pelos GRAC/Taió e 

GRAC/Indaial, conforme a Figura a seguir. 

 

FIGURA 46 – A estruturação dos Centros 
de Coordenação de Operações da FADEC. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

Durante o adestramento, foi verificado que, para cada CCOpAjHum ou GRAC, 

deve haver, ao menos, um O Lig com a DEC. O O Lig da FADEC tem como missão 

principal o assessoramento no planejamento da DEC no que tange as possibilidades 

e capacidades de cooperação do EB em apoio às vítimas das inundações. Para 

tanto, o Cmt da FADEC deve selecionar oficiais de ligação que sejam 

operacionalmente proficientes, inovadores, tenazes, diplomáticos e que tenham 

autoridade para decidir em nome da F Ter. 

Diante disso, em uma primeira ocasião, os militares nomeados como 

elementos de ligação com a DEC foram um oficial subalterno, Cmt de Pel de 

Fuzileiros, e um 3º Sargento de Infantaria, Cmt de GC. Os dois militares 

selecionados possuíam pouca experiência na OM; era a primeira vez que 

participavam de adestramento da FADEC e de OADEC; possuíam pouco 

conhecimento da capacidade operativa das tropas do EB e das próprias agências 

envolvidas; não conheciam o arcabouço jurídico que legitimava as ações dos 

envolvidos; não conheciam o SIEPDEC/SC; e não conheciam instrumentos de 

resposta aos desastres (Protocolo de Ações Conjuntas e Planos de Contingência de 

Proteção e Defesa Civil). 

Em contrapartida, em uma segunda ocasião, os militares nomeados como 

elementos de ligação com a Defesa Civil foram um Capitão de Infantaria e um 

Subtenente, com funções de Cmt de Cia de Fuzileiros e de Adj do S-3 na OM de 

origem, respectivamente. Ambos os militares possuíam ampla experiência na OM; já 

haviam participado de adestramento da FAjHum ou de OpAjHum; possuíam vasto 

conhecimento da capacidade operativa das tropas do EB e das próprias agências 

envolvidas; conheciam, em parte, o arcabouço jurídico que legitimava as ações dos 
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envolvidos; conheciam, em parte, o SIEPDEC/SC; e conheciam, parcialmente, os 

instrumentos de resposta aos desastres (Protocolo de Ações Conjuntas e Planos de 

Contingência de Proteção e Defesa Civil). 

Ao observar o desempenho dos militares de ligação, contatou-se que houve 

diferença acentuada entre as ações de coordenação com as agências em ambos os 

GRAC. De acordo com a observação realizada, o desempenho nas ações iniciais de 

coordenação, na velocidade de tomada de decisão, no estudo de situação e nas 

tratativas entre as agências foram mais efetivos nos trabalhos realizados no GRAC 

descritos na segunda ocasião, quando comparados aos mesmos trabalhos 

realizados no GRAC descrito na primeira ocasião. 

Caracterização dos Militares de Ligação com a Defesa Civil 

Característica 
Militares de Ligação  

da 2ª observação 

Militares de Ligação 

da 1ª observação 

Posto/Graduação 
Capitão não aperfeiçoado e 

Subtenente 
1º Tenente e 3º Sargento 

Função na OM Cmt SU e Adj S-3  Cmt Pel e Cmt GC 

Experiência profissional anterior em 

OpAjHum 

Cap participou no Exercício da 

FAjuHum/2018 

STen participou da Op Itajaí-

Açú/2008 

Não possuíam 

experiência anterior 

Conhecimento sobre OpAjHum Sim Não 

Conhecimento dos Aspectos 

jurídicos 
Em parte Não 

Conhecimento do SIEPDEC/SC Em parte Não 

Conhecimento das Capacidades do 

EB em OpAjHum 
Sim Insuficiente 

Conhecimentos das Capacidades 

das Agências 
Sim Insuficiente 

Conhecimento dos instrumentos da 

DEC na resposta a desastres 
Em parte Não 

QUADRO 16 – Características dos Militares de Ligação com a Defesa Civil.  
Fonte: O autor. 

 

4.2.2.1.2 Atividades de Coordenação com a Defesa Civil em Petrópolis 

 

No exercício da 4ª Bda Inf L Mth, a FADEC foi constituída com base no 

Comando enquadrante. O 32º BIL Mth foi selecionado como OM base de 
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estruturação dos meios empregados do EB, sendo adotada a forma centralizada 

para o desdobramento do CCOpAjHum, conforme a configuração a seguir: 

 

FIGURA 47 – A estruturação do CCOpAjHum da 4ª Bda Inf L Mth.  
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

O CCOpAjHum da 4ª Bda Inf L Mth foi estruturado em células operativas, 

consoante com o previsto nas NCD/2014, a fim de proporcionar o desdobramento de 

uma equipe técnica e multidisciplinar, sendo composta por representantes das 

diversas agências envolvidas na resposta à inundação. No Rio de Janeiro, esta 

equipe é chamada de GRAC, assim como em Santa Catarina. O seu objetivo 

principal foi a coordenação das ações, em cooperação com as diretrizes da DEC. 

Todas as demandas de apoio às vítimas do desastre eram levadas ao CCOpAjHum 

para planejamento e definição dos meios a serem empregados nas diversas tarefas. 

Ponto extremamente positivo foi a participação ativa das diversas agências e 

de oficiais do EM Geral e Especial da FADEC no assessoramento da tomada de 

decisões. No contexto criado, de semelhante modo ao ocorrido em desastres 

passados, a FADEC cumpriu a maior quantidade de missões nas OADEC, pois 

possuía o maior efetivo e a maior variedade de capacidades disponíveis.  

Diante disso, as participações do Cmt da FADEC, do O Log/Cmt da Cia Log, 

do O Eng/Cmt da Cia Eng, do O Sau/SCmt da Cia Rsg Slv, do O Com/Cmt do Dst 

Com), do oficial de Av Ex e do oficial de DQBRN (Cmt do Dst DQBRN em reforço) 

nas reuniões do GRAC foram imprescindíveis para o emprego judicioso dos meios 

disponíveis. 

No início das ações de coordenação, foi observado que a inexperiência dos 

militares do EB em OADEC acarretou no atraso de tomadas de decisão nas 

reuniões do GRAC. Por vezes, o processo decisório era interrompido para que 

alguns representantes, em especial os do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de 
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Janeiro (CBMRJ) e da DEC, pudessem esclarecer pontos sobre as capacidades das 

agências envolvidas, bem como sobre o desencadeamento das decisões tomadas. 

Contudo, ao longo do exercício, as deliberações se tornaram mais eficientes, pois as 

ações de coordenação dos esforços colaborativos resultaram em sinergia da equipe. 

Pode-se inferir, portanto, que as reuniões prévias e execução de exercícios 

simulados podem contribuir para a formação de um GRAC integrado, articulado, 

coeso e objetivo, já que proporciona a interação e o conhecimento mútuo das 

capacidades das diversas agências.  

 
FIGURA 48 – A reunião do GRAC no CCOpAjHum da 4ª Bda Inf L Mth. 
Fonte: O autor. 
 

Por outro lado, foi observado que, constantemente, o Cmt da FADEC assumia 

o controle das coordenações no GRAC no lugar do representante da DEC. Isto 

ocorria de forma natural, pois a formação militar é orientada para o gerenciamento 

de crises e a liderança situacional. Entretanto, é imperioso ressaltar que a 

coordenação é de responsabilidade da DEC, devendo haver o constante 

policiamento da inversão de competências. 

Enfim, pôde-se observar a integração dos esforços colaborativos das 

agências envolvidas, o que proporcionou a seletividade, a complementariedade e a 

unidade de esforços e ações. Como resultado das deliberações do CCOpAjHum, foi 

factível a tomada de decisões eficazes, de forma conjunta, o que proporcionou 

efetividade no apoio à população. Enfim, não foi observada a sobreposição de ações 

e o desperdício de recursos humanos e materiais, fatos estes que se fizeram 

presentes em operações reais. 
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4.2.2.1.3 Atividades de Coordenação com a Defesa Civil em Operações Reais 

 

De acordo com as entrevistas com os S-3 de FADEC nas Operações Itajaí-

Açú e Enchentes, foi possível constatar que ambos os militares exerceram as 

funções de O Lig com a DEC.  

Para o exercício da função de O Lig, ambos relataram que não houve a 

preparação técnica para este fim, visto que, ainda, não há produtos doutrinários que 

explorem as atividades de coordenação dos elementos de ligação DEC. Logo, foi 

necessário a adaptação dos conceitos e fundamentos do Processo de Condução 

das Operações Terrestres (PCOT) no processo de coordenação com a DEC. 

Nesse ínterim, houve consenso na questão do empirismo do assessoramento, 

marcado pela adequação da capacidade de gerenciamento de crises, a qual é 

voltada para situações de conflitos armados. Ou seja, por intermédio dos conteúdos 

atitudinais25 adquiridos ao longo da formação e do aperfeiçoamento militar, os O Lig 

conseguiram, de certa forma, moldar a capacidade de assessoramento individual, de 

forma que houvesse eficiência nas ações colaborativas com a DEC. 

De semelhante forma com o ocorrido nos exercícios simulados, a 

inexperiência dos militares e de algumas agências envolvidas provocou dificuldades 

de coordenação no início das coordenações no GRAC, ocasionando a perda de 

tempo para o desencadeamento das ações de resposta ao desastre. Algumas 

agências eram deixadas em segundo plano, subempregadas ou empregadas de 

maneira desnecessária, havendo duplicidade de ações e desperdício de esforços. 

Diante das demandas impostas pelo desastre, houve a necessidade de 

seleção de elementos de ligação com a DEC nos diversos níveis de Comando, 

desde Sargentos, Cmt de GC, até o Cmt da FADEC. Por muitas das vezes, devido à 

numerosa quantidade de missões e de NDC a serem apoiados, os elementos de 

ligação responsáveis pela coordenação das ações com agentes da DEC, na “ponta 

da linha”, eram 3º Sargentos Cmt de GC. 

De modo a assegurar a efetiva ligação com a DEC, orientações eram feitas à- 

_____________________ 
 

25 
Os conteúdos atitudinais se referem à formação de atitudes e valores em relação à informação 

recebida, visando à intervenção do homem em sua realidade. É a vivência do ser com o mundo que o 

rodeia. 
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queles militares que não tinham experiência em Operações Interagências, no 

sentido de manter a ideia central de colaboração entre as agências em detrimento 

da hierarquia funcional ou de relações de subordinação entre atores civis e militares, 

conforme prescrito no Sistema de Comando em Operações (SCO).  

Nesse contexto, o desenvolvimento da consciência situacional dos Cmt de 

pequenas frações foi mais lento, transparecendo ser preponderante a capacitação 

dos militares nas ações sob coordenação de outras agências. Foi observado que a 

sinergia do processo decisório foi construída e consolidada ao longo das atividades 

de coordenação das ações no GRAC, com o decorrer das operações em prol das 

vítimas das inundações. Com isso, constatou-se a necessidade de capacitação dos 

efetivos de forma uniforme, o constante treinamento em conjunto e a articulação 

permanente entre o EB, a DEC e as demais agências. 

Assim, o processo decisório tende a se tornar homogêneo. Em consequência, 

as agências poderão conhecer as características e possibilidades de todos os 

órgãos envolvidos na resposta ao desastre com maior propriedade, de forma que, 

caso ocorra um desastre inesperado, a coordenação das ações de respostas já 

possa partir de um GRAC articulado, coeso e eficiente. 

 

4.2.2.1.4 Capacidades dos Elementos de Ligação com a Defesa Civil 

 

Diante dos dados colhidos sobre o emprego dos elementos de ligação com a 

DEC e as capacidades requeridas para esta função, infere-se que as ações de 

coordenação são o principal ponto decisivo para o sucesso das operações. Portanto, 

é imperioso que todos os militares em função de comando tenham conhecimento 

mínimo dos Sistemas Estadual e Municipal de Proteção de Defesa Civil e das 

capacidades das agências envolvidas nas inundações.  

A partir desse pressuposto, foi realizada a 4ª questão do questionário, de 

forma a verificar o nível de conhecimento dos militares sobre a organização e as 

capacidades da DEC da região em que servem. De acordo com os dados ilustrados 

no Gráfico 18, 57,3% da amostra acusam não conhecer as capacidades e a 

organização da DEC do município ou do Estado em que servem. Assim, 

considerando que a amostra foi selecionada em OM localizadas em áreas de risco, é 

possível verificar que o EB necessita capacitar os Cmt de fração, nos diversos 
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níveis, para o emprego em OADEC, de forma a garantir a maximização do 

desempenho das ações. 

 

GRÁFICO 18 – Análise do conhecimento da organização e capacidades da Defesa Civil. 
Fonte: O autor. 

 Após a realização das observações diretas e de entrevistas descritas nas 

Seções anteriores, é possível inferir que as competências profissionais enumeradas 

a seguir são imprescindíveis aos Comandantes de FADEC e elementos de ligação 

com a DEC, pois traduzem em efetividade desejada nas ações de coordenação em 

resposta às inundações. 

1. Conhecimento Institucional. 

2. Função atual na OM. 

3. Experiência profissional em OADEC. 

4. Conhecimento das características das OADEC. 

5. Conhecimento dos aspectos jurídicos de ações subsidiárias e GLO. 

6. Conhecimento do Sistema de Defesa Civil local. 

7. Conhecimento das capacidades do EB em OADEC. 

8. Conhecimento das capacidades das agências envolvidas. 

9. Conhecimento dos instrumentos estaduais/municipais de resposta a 

desastres. 

Diante disso, no nível municipal, para as ações de coordenação com a 

Defesa Civil em operações onde o CCOpAjHum se desdobra de forma centralizada 

(CCOpAjHum/Pcp), recomenda-se que os militares de ligação sejam, 

prioritariamente, o Cmt da FADEC e os elementos de 3º Seção das OM base da 

FADEC. Dessa forma, cada equipe atua de maneira centralizada no 

CCOpAjHum/Pcp, em sistema de rodízio de turnos entre cada equipe (previsão de 

descanso) e sem prejuízo das atribuições inerentes à função de oficial de EM da U 

de origem.  
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De semelhante modo, para as ações de coordenação com a DEC municipal, 

nas operações onde o CCOpAjHum se desdobra de forma descentralizada 

(CCOpAjHum/Pcp e GRAC/municipais), recomenda-se que os militares de ligação 

com o CCOpAjHum/Pcp estabelecido sejam, prioritariamente, o Cmt da FADEC e os 

elementos de 3º Seção da OM base da FADEC; e que os militares de ligação com 

os demais GRAC estabelecidos sejam, prioritariamente, os elementos de 3º Seção 

de cada OM que cedem as SU ADEC para compor a FADEC. Consequentemente, 

para esse caso, as equipes atuarão simultaneamente, de maneira descentralizada, 

de forma que cada equipe de 3ª Seção componha um GRAC/municipal.  

Para ambas as formas de emprego, o sistema de rodízio deve ser aplicado de 

forma que proporcione o descanso dos militares e seja mantida a efetividade das 

ações de coordenação.   

Torna-se pertinente salientar que as ações de apoio do EB são prestadas 

mediante coordenação com a DEC, resultante de declaração de emergência ou de 

calamidade pública dos municípios. Entretanto, as Forças Armadas podem assumir, 

momentaneamente, a coordenação das ações até o restabelecimento da 

capacidade mínima de resposta dos governos estadual e municipal. Nesse caso, 

torna-se preponderante a perícia no gerenciamento de crises com base nos métodos 

de planejamento adotados pelo Sistema de DEC local. 

Portando, importante ponto é a necessidade de preparo dos militares, nos 

diversos níveis de comando, a serem empregados sob Sistema de Comando em 

Operações (SCO). Geralmente, a coordenação dos esforços colaborativos pela DEC 

é realizada com base no SCO, sendo imprescindível a adaptação dos efetivos do EB 

para este tipo de sistema. 

 De acordo com o SCO, torna-se necessário a compreensão do conceito de 

Agência Líder. Nas OADEC, a partir de deliberação do CCOpAjHum/GRAC, é 

estabelecida a agência responsável pela coordenação dos esforços colaborativos 

empregados em determinada missão de ajuda humanitária. Com isso, o correto 

entendimento de que não há uma hierarquia estabelecida entre as agências, mas 

sim, a liderança de função temporária, é essencial para a efetividade das ações de 

resposta ao desastre. 

Portanto, o correto emprego do SCO por todas as agências envolvidas 

garante que a ação de comando dos executores se torne mais efetiva e melhor 

articulada; que a divisão de tarefas entre agências se torne melhor definida e mais 
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equitativa; que as medidas de segurança da operação se tornem mais facilmente 

observadas; que os objetivos traçados sejam melhores definidos e coordenados; 

que as prioridades sejam previamente estabelecidas; e que o uso dos recursos 

disponíveis (humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e de informação) seja 

mais eficiente e eficaz. 

Enfim, é preponderante que o CCOpAjHum/GRAC, nos diversos níveis, inicie 

suas ações com a formação de uma equipe técnica e multidisciplinar, composta por 

representantes das diversas agências envolvidas e mobilizável a qualquer tempo. A 

constituição desta equipe propicia a obtenção da unidade de esforços dos atores 

envolvidos por meio da coordenação de esforços colaborativos.  

Em que se pese não haver, internamente, produto doutrinário vigente que 

explore as atividades dos elementos de ligação com a DEC, este estudo recomenda 

a designação de militares para realizar estágios ou cursos coordenados pela DEC 

local, com os fins de capacitação em SCO e gerenciamento de crises oriundas das 

inundações severas. 

Como consequências da capacitação adequada dos elementos de ligação 

com a DEC no desempenho da tropa, pode-se apontar a mitigação da sobreposição 

de ações e o combate ao desperdício de recursos humanos e materiais. Estes fatos 

impulsionam, expressivamente, o emprego mais eficiente e efetivo dos elementos 

operacionais disponíveis nos momentos e locais necessários e o melhor 

atendimento à população afetada, proporcionando, assim, o alcance do Estado Final 

Desejado de maneira efetiva. 

 

4.2.2.2 O emprego das Comunicações 

 

A partir das observações realizadas em pesquisa de campo, constatou-se que 

os Destacamentos de Comunicações das FADEC foram estruturados a partir de uma 

Cia Com, sendo orientados para cumprir as seguintes missões gerais: 

1) Estabelecer as ligações necessárias entre as diversas frações e o 

Comando da FADEC. 

2) Estabelecer as ligações entre o Comando da FADEC e o Comando da GU 

enquadrante. 

3) Transmitir dados ou áudio via rádio ou via satélite. 
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4) Operar o sistema C2 em Combate Versão 6 no Posto de Comando 

Principal da FADEC (PCP/FADEC). 

5) Estabelecer enlaces com as agências e com rádio amadores. 

6) Reforçado pelos elementos de Com das Cia Rsg Slv, ficar em condições de 

organizar o Centro de Comunicações (C Com) da FADEC e o C Com dos demais 

GRAC (desdobramento do CCOpAjHum na forma descentralizada). 

7) Realizar as coordenações necessárias para conduzir e utilizar 03 terminais 

do Sistema de Comunicações por Satélite (SISCOMIS). 

8) Em conjunto com o S-3 da FADEC, criar Instruções de Emprego de 

Comunicações e Eletrônica (IE Com Elt) voltadas para as OADEC, com os devidos 

ajustes necessários para facilitar o C² deste tipo de operação. 

No contexto de OADEC analisado por este estudo, a FADEC tem o valor de U, 

sendo formada a partir de OM orgânicas de uma Brigada. No que tange à 

estruturação dos meios de comunicações imprescindíveis ao processo decisório e ao 

controle das operações da GU, a Companhia de Comunicações (Cia Com) 

apresenta-se como elemento vocacionado para esta função (BRASIL, 2003b). 

A Cia Com em OADEC tem por missão prover o apoio de comunicações 

(pessoal e material) à Bda que é subordinada, permitindo as ligações necessárias 

aos diversos sistemas operacionais, em especial ao sistema de C², e assegurando 

rapidez, segurança, confiabilidade ao trânsito da informação (BRASIL, 2003b). 

O C² permite ao comandante tático incrementar a capacidade de 

compartilhamento de informações disponíveis e necessárias à decisão e ao controle 

das operações, contribui com a formação de uma consciência situacional 

compartilhada, possibilita a visualização em tempo real da área de operações e 

propicia o adequado fluxo de ordens na cadeia de comando (BRASIL, 2003b). 

O Comandante da Cia Com é o O Com Elt da Bda e tem por missão 

assessorar o Cmt e o EM em todos os aspectos relativos às comunicações; e 

planejar, coordenar e supervisionar as atividades de comunicações de todos os 

elementos da Bda, no qual se inclui a FADEC (BRASIL, 2003b). 

Nas OADEC, coerentemente com o que prescreve a doutrina para Defesa 

Externa, a Cia Com estabelece os C Com que servem os postos de comando (PC) 

da Bda, bem como a instalação e manutenção de sistemas de enlace entre o PCP 

da Brigada (PCP/Bda) e o C Com da FADEC. O PCP/Bda, em OADEC, localiza-se 

junto à DEC Estadual (GRAC/Estadual), no CCOpAjHum/Bda (BRASIL, 2003b). 
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A FADEC estabelece os seus respectivos sistemas de comunicações de 

comando com os meios orgânicos, cabendo à Cia Com integrá-los ao sistema de 

comunicações da Bda. A integração dos sistemas de comunicações dos elementos 

em apoio à Bda é da responsabilidade dos mesmos (BRASIL, 2003b). 

No âmbito da FADEC, diante das observações realizadas neste estudo, 

infere-se que o C Com do PCP/FADEC deve ser estabelecido pelo Pelotão de 

Comunicações (Pel Com) da OM que encabeça o Comando da FADEC, podendo 

ser estruturado nas formas centralizada ou descentralizada.  

A forma centralizada é concebida em caso de constituição de um único 

Centro de Coordenação de Operações. Para tal, o C Com que serve o PCP/FADEC 

terá sua localização junto à Defesa Civil Municipal, no CCOpAjHum/Pcp. A forma 

descentralizada é ativada em caso de estruturação de mais de um Centro de 

Coordenação de Operações. Para isto, o C Com que serve o PCP/FADEC será 

descentralizado nos CCOpAjHum/Pcp e CCOpAjHum/GRAC dos municípios 

apoiados. Neste caso, a FADEC pode ser reforçada por elementos da Cia Com 

orgânica da Brigada ou por elementos do Pel Com de outras U orgânicas da Bda 

que cedem as SU ADEC. 

Os C Com do PCP/SU ADEC e do PCP/Elementos em reforço devem ser 

estabelecidos pela Turma de Comunicações da Seç Cmdo dos mesmos, tendo 

como localização a própria base de operações nas quais estão instalados. No 

Quadro 17, segue um exemplo de instalação de C Com sugerido por este estudo, 

com base no contexto do exercício de adestramento da 14ª Bda Inf Mtz, onde o 

estabelecimento das comunicações nos CCOpAjHum foi realizado de forma 

descentralizada. 

Centro de Coordenação 
Oficial de Ligação 

sugerido 

Centro de 

Comunicações 

Instalação de Defesa 

Civil 

CCOpAjHum/Bda 

GRAC Estadual 
A Cargo da 14ª Bda Inf Mtz 

PCP/14º Bda Inf 

Mtz 

CIGERD/SC – 

Florianópolis 

CCOpAjHum/Pcp 

GRAC Estadual 

deslocado e Municipal 

A cargo da 14ª Bda Inf Mtz 

Cmt e SCmt/23º BI Mtz 
PCP/FADEC CIGERD/Blumenau 

CCOpAjHum/Tat S-3 e Adj S-3/62º BI Mtz PCT/Cia 62º BI Mtz GRAC/Indaial 

CCOpAjHum/Tat S-3 e Adj S-3/23º BI Mtz PCT/Cia 23º BI Mtz  GRAC/Taió 

QUADRO 17 – Instauração de Centros de Comunicações da FADEC. 
Fonte: BRASIL, 2003b (adaptado). 
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Dessa forma, o fluxo de mensagens contendo as demandas de ação imediata 

em apoio às vítimas das inundações é otimizado, alcançando os GRAC 

estabelecidos e as diversas frações da FADEC via rádio. Com isso, são garantidas 

uma maior velocidade de tomada de decisões e uma menor dependência dos meios 

de comunicações civis locais, por ora bastante degradados. 

 Doutrinariamente, a missão imposta para a Cia Com de “estabelecer as 

ligações necessárias entre as diversas frações e o Comando da FADEC”, na qual se 

incluem as missões deduzidas de “transmitir dados ou áudio via rádio ou satélite”, 

“operar o sistema C² em Combate Versão 6 no PCP/FADEC” e “realizar as 

coordenações necessárias para conduzir e utilizar 03 terminais do SISCOMIS”, 

previstas nos números 2), 3), 4) e 7), respectivamente, acima descritos, são missões 

a serem desempenhadas pelo Pel Com/FADEC. 

 A missão de organizar os C Com da FADEC e os C Com das SU ADEC, 

prevista no número 6), acima descrito, fere o princípio de apoio em profundidade das 

comunicações. A FADEC deve estabelecer os respectivos sistemas de 

comunicações de comando com os próprios meios orgânicos, cabendo à Cia Com 

integrá-los ao sistema de comunicações da Bda (BRASIL, 2003b). 

A responsabilidade de confeccionar as IE Com Elt da FADEC é o O Com Elt 

da OADEC, função desempenhada pelo Cmt Cia Com. Neste caso, o Cmt Cia Com, 

que exerce a função de O Com Elt da FADEC, pode ser assessorado pelo Cmt Pel 

Com da FADEC (BRASIL, 2003b). 

Para que haja efetividade na exploração rádio, as IE Com Elt em OADEC 

devem ser planejadas a partir de predição de enlaces em HF e distribuídas a todos 

os integrantes da rede, inclusive as agências e os radioamadores locais. Diante 

disso, é imprescindível a realização das operações com o apoio do rádio 

amadorismo local. Os conhecimentos técnicos específicos da radiofrequência de 

comunicações e do sistema de repetidoras local, os quais são de conhecimento de 

radioamadores, podem contribuir de sobremaneira na instalação, na exploração e na 

manutenção das comunicações nas OADEC. 

Portanto, o sistema de radioamadorismo deve ser explorado para se alcançar 

vítimas via rádio, de forma a difundir à população informações essenciais, como 

cadeia de evacuação, localização de pontos de apoio e situação de evolução dos 

acontecimentos. 
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Durante a exploração da rede-rádio observada em pesquisa de campo, a falta 

de adestramento com a utilização das IE Com Elt acarretou em diminuição do fluxo 

das transmissões. Com isto, as ações de respostas imediatas às inundações tiveram 

o seu rendimento prejudicado. A transmissão de mensagens via rádio em OADEC 

deve ter como prioridade a rapidez das informações em detrimento da segurança 

das comunicações, de forma a tornarem-se mais eficientes e dinâmicas as ações de 

respostas às inundações. Para tanto, recomenda-se a determinação de prescrição 

rádio livre, com transmissão em claro, no âmbito da FADEC. 

O pedido inadequado ou incompleto de material de comunicações por parte 

das SU ADEC acarretou em redes-rádio incompletas e na inexistência de sinal de 

internet nos C Com dos diversos níveis. Com isso, houve grande dependência de 

sinal de celular para o desenrolar das ações em um ambiente operacional onde os 

sinais de radiofrequência das operadoras de telefonia celular tendem a ser escassas 

ou inexistentes. De semelhante modo, houve total dependência de internet via Wi-Fi 

da instituição que cedeu as instalações para acantonamento da tropa devido às 

panes dos aparelhos de internet via satélite do SISCOMIS. 

O fator terreno implica diretamente no desdobramento dos meios de 

comunicações. É preponderante que as instalações sejam adequadas para a 

instalação de antenas e repetidoras. Deve-se considerar as consequências dos 

danos causados pelo desastre na área de operações, o que pode dificultar de 

sobremaneira o sistema de C² (BRASIL, 2003b). 

O desempenho do conjunto de atividades de C² foi extremamente facilitado 

pelo trabalho conjunto com agências, principalmente pelo fato do compartilhamento 

de meios e instalações de comunicações pré-existentes. Entretanto, houve limitada 

capacidade de apoio da Cia Com para a grande demanda de C² que, normalmente, 

ocorre em situações de desastre natural.  

Diante disso, percebe-se a importância das SU ADEC realizarem a previsão 

de meios de comunicações adequados, a fim de estabelecerem a rede-rádio inicial 

nas ações subsequentes às inundações; bem como a necessidade da FADEC ser 

apoiada por sistemas de comunicações do B Com orgânico do C Mil A, visto que a 

demanda de meios de comunicações tende a ser grande. 

De acordo com as entrevistas realizadas, após as enchentes de Santa 

Catarina em 2008, especial atenção foi dada ao emprego das comunicações no 

âmbito da 14ª Bda Inf Mtz, pois o estabelecimento da rede-rádios nos Centros de 
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Coordenação de Operações foi um dos fatores negativos de desempenho mais 

evidenciados na tropa. Para a DEC, o estabelecimento imediato do C Com e do PC 

na área atingida pelas inundações é visto como prioridade nas ações imediatas de 

resposta da tropa. Diante disso, a sociedade espera do EB o cumprimento desta 

demanda, visto que as OM locais possuem capacidade ímpar, dentre as agências 

envolvidas, no tocante ao estabelecimento das comunicações em situações de crise. 

Por fim, foi constatado que a falta de adestramento das frações em relação ao 

emprego das comunicações, em situações de desastres naturais oriundos de 

inundações, acarretou na queda de desempenho da tropa, visto que os problemas 

de C² contribuíram na redução da efetividade e na eficiência operacional da FADEC. 

Com isso, este estudo considera o emprego de comunicações como a maior 

vulnerabilidade da FADEC, nos dias atuais. 

 

4.2.2.3 Evacuação de deslocados e desabrigados 

 

Durante a pesquisa de campo, foi observada a conduta da tropa durante a 

evacuação de uma mulher grávida em trabalho de parto. A falta de adestramento da 

tropa para este tipo de missão acarretou em consequências negativas no resgate, 

ocasionando a perda de tempo nas ações, o consumo desnecessário de 

combustível e agravamento do estado de saúde da vítima. 

Diante dos fatos analisados, infere-se ser imperativo o estabelecimento de um 

circuito de evacuação de feridos, com base no estudo das capacidades dos 

hospitais para os quais as vítimas devam ser evacuadas.  

Logo, o reconhecimento de itinerários de evacuação torna-se essencial para o 

desencadear das ações de resgate, pois um erro de itinerário ou de destino para 

onde a vítima deva ser conduzida pode acarretar perda de tempo e de combustível, 

os quais poderiam ser utilizados para o resgate de outras vítimas. Nesses casos, a 

economia de tempo e de meios é primordial, principalmente nos primeiros dias após 

as inundações. 

A realização de briefing antes da partida para a missão pode minimizar a 

ocorrência de erros de procedimentos. Ensinamentos colhidos na Operação de 

Pacificação no Haiti e na Intervenção Federal no Rio de Janeiro mostram que uma 

rápida conferência de procedimentos realizada pelo Cmt da fração empenhada, 

antes da execução da missão, é muito eficiente para o seu cumprimento. Caso 
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houvesse uma reunião da fração antes da partida, na qual o mais antigo da missão 

realizasse a conferência das etapas a serem cumpridas, o risco de falhas poderia ter 

sido diminuído consideravelmente.  

Em relação aos meios de transporte utilizados, observou-se que as 

características de capacidade de transposição de vau e de estocagem de material e 

pessoal da Vtr 5 Ton devem ser consideradas como fator positivo em resgate de 

vítimas e transporte de carga. Entretanto, deve-se ter atenção com o seu centro de 

gravidade elevado, o que pode ocasionar acidentes por tombamento devido à má 

estabilidade e a falta de aderência em terrenos alagadiços. O emprego de blindados 

do tipo M113 BR deve ser considerado pela sua capacidade de transporte de 

pessoal e material, navegação em curso d’água, mobilidade em terreno argiloso, 

desobstrução de vias e transposição de obstáculos. 

Por fim, observou-se que a liderança, a iniciativa nos pequenos grupos e a 

experiência dos militares em operações reais devem ser exploradas em todos os 

níveis de comando. A situação de crise pode prejudicar o rendimento dos militares 

por efeitos psicológicos diversos. O espírito de corpo e a liderança são fundamentais 

em OADEC decorrente de desastres. 

 

4.2.2.4 Resgate de vítimas ilhadas 

 

Em situação de inundações, torna-se frequente as ações de resgate de 

vítimas ilhadas em consequência da invasão das águas. O resgate pode ocorrer em 

ação combinada de tropas do Exército e de elementos dos Bombeiros Militares, em 

embarcações (BRASIL, 2009).  

Corriqueiramente, as tropas do Exército observadas não empregam com 

frequência seus meios fluviais durante a formação, qualificação ou adestramento de 

seus militares, fato este que resultou em consequências negativas para as ações de 

resgate. Nessa conjuntura, o desempenho insatisfatório da tropa ocasionou a perda 

excessiva de tempo de resgate, agravando o estado de saúde das vítimas e gerando 

um desgaste na imagem do EB perante à população presente, em relação à 

capacidade do EB no resgate por meios fluviais.  

Durante o planejamento, foi evidenciado ser imprescindível o estabelecimento 

de um plano de evacuação após o resgate, em que devem ser inclusos os 
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planejamentos de rotas de evacuação, apoios médicos e psicológicos e locais de 

destinos adequados para as vítimas. 

Para a navegação, deve ser dada prioridade ao uso de motor de popa 

mediante a verificação da profundidade das águas. A equipe de resgate deve prever 

a condução de remos e coletes salva-vidas. 

 
FIGURA 49 – Resgate de vítimas ilhadas. 
Fonte: O autor. 
 

Após a abordagem do local, o barco deve ser ancorado em ponto fixo ou por 

âncora, de modo a evitar que o mesmo venha a ser arrastado pela correnteza do rio 

durante o embarque e desembarque de pessoas. Se for o caso, equipe de saúde 

deve ser conduzida para a aplicação dos atendimentos pré-hospitalares (APH) 

básicos no local. 

Enfim, percebe-se que o emprego judicioso de qualquer material requer 

treinamento por parte do militar e, também, pela fração como um todo, nos casos em 

que o equipamento for de emprego coletivo. O adestramento da tropa com meios 

fluviais durante a formação, qualificação ou adestramento deve ser alvo de 

observação no resgate de vítimas ilhadas, de forma a evitar consequências 

negativas para as ações. 

 

4.2.2.5 O atendimento pré-hospitalar e transporte de feridos 

  

4.2.2.5.1 O atendimento pré-hospitalar por meio aquático 

 

Durante os exercícios simulados, foi observada a aplicação de conhecimentos 

de APH básicos a vítimas que se encontravam ilhadas. Diante disso, infere-se que 



188 

 

uma única tropa pode ser designada para a execução de ações simultâneas de 

primeiros-socorros e de resgate, via bote, tendo vista a sua pouca capacidade de 

transporte de pessoal.  

Assim, constatou-se que as ações iniciais de primeiros-socorros devem ser 

feitas de imediato, antes mesmo do resgate propriamente dito, e que a vítima deve 

ser imobilizada em uma maca, possibilitando a sua condução para dentro e para fora 

do bote. Estas conduções de maca exigem coordenação delicada dos militares que 

manuseiam o bote, pois qualquer movimento brusco pode afetar o estado de saúde 

da vítima. 

Entretanto, foi perfeitamente perceptível que as ações de resgate por meio 

aquático não foram treinadas o suficiente pelas tropas do EB. A demora nas 

condutas de primeiros-socorros e a falta de coordenação no transporte da maca 

acarretaram consequências negativas para a missão, como alguns danos físicos na 

vítima e o emprego de efetivos e meios, em uma mesma atividade, por longo 

período de tempo. 

 

FIGURA 50 – Evacuação de vítima de deslizamento de terra. 
Fonte: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 

 

Portanto, é fato que a aplicação das ações de APH básicos em situações de 

desastre requer adestramento constante face à complexidade do ambiente. Além 

das ações clínicas propriamente ditas, as dificuldades inerentes ao ambiente 

operacional das inundações devem ser simuladas em adestramentos a serem 

realizados por todos os militares, principalmente pelas pequenas frações. 
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4.2.2.5.2 O atendimento pré-hospitalar por meio terrestre 

 

Por intermédio da observação direta, verificou-se que equipes de resgate e 

salvamento treinadas e planos de evacuação devem ser inseridas no planejamento 

de resgates, com vistas ao APH de vítimas por meio terrestre. Assim, diante do 

cenário de crise apresentado pelas inundações, torna-se imperativo o adestramento 

da SU ADEC para ações de primeiro atendimento à população, bem como a 

intensificação das medidas de segurança e o emprego judicioso de viaturas militares 

durante as ações, principalmente de viaturas civis adaptadas ao uso militar.  

Nesse sentido, a inserção do módulo de pronto-atendimento na retaguarda da 

viatura Hilux desloca o seu centro de gravidade para cima, o que favorece a perda 

de estabilidade em curvas e em terrenos molhados. A experiência adquirida pelo 

motorista na condução deste tipo de viatura, por meio do manuseio diário em 

ambiente com baixo nível de tensão e de curso de condutor de veículo de 

emergência, não o isenta de participar de instruções de aperfeiçoamentos durante a 

CTTEP (técnica de direção, particularidades das viaturas militares, sinalização de 

trânsito etc.) e do adestramento de direção defensiva no contexto de operações 

militares oriundas de inundações. 

 

FIGURA 51 – Acidente com viatura. 
Fonte: O autor. 
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 Por fim, as seguintes características presentes no ambiente tornaram a 

situação simulada favorável ao exibicionismo, contribuindo consideravelmente para 

a materialização de acidentes: população presente, ineditismo da situação, falta de 

experiência do motorista e condução de outras viaturas em alta velocidade por 

diversos agentes da DEC. O exibicionismo deve ser combatido a todo momento por 

meio do adestramento, da reciclagem de instruções e de constantes alertas durante 

o curso das operações. 

 

4.2.2.6 Evacuação de pessoas de instalações consideradas de risco  

 

Diante da pesquisa bibliográfica feita, infere-se que a remoção de pessoas de 

áreas de risco é atividade comum em situação de inundações, principalmente de 

residências. A evacuação pode ser realizada em uma ação conjunta com outras 

agências, utilizando-se viaturas de grande capacidade, tendo vista ao grande 

número de pessoas.  

Por meio da observação direta nas ações da tropa, a falta de adestramento 

ocasionou a execução inadequada de alguns procedimentos, como a produção 

incompleta de informações oriundas de ações de reconhecimento (quantidade de 

possíveis evacuados, contatos com o responsável pelo local de evacuação e 

ratificação do itinerário de evacuação) e o emprego de quantidade excessiva de 

viaturas e de militares. 

 

FIGURA 52 – Evacuação de vítimas em área de risco. 
Fonte: O autor. 
 

Desse modo, verificou-se que o contato imediato com os responsáveis pelas 

instalações deve ser buscado, de modo que o planejamento prévio possa ser 
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ratificado e a situação possa ser esclarecida por meio da troca de informações 

detalhadas sobre a quantidade de pessoas a serem embarcadas, evitando-se o 

excesso de meios e efetivos empregados nas ações. Em algumas ações, lideranças 

civis podem ser convocadas a fazerem parte da organização de filas, da conferência 

de efetivos, do suporte emocional de crianças e do embarque propriamente dito.  

Em ambiente de crise, a simples presença do Exército inspira confiança para 

a população. Foi evidente a diferença de solicitude das pessoas para com o soldado 

fardado em relação aos demais agentes envolvidos nas ações. A identificação das 

viaturas com faixas influenciou de maneira significativa na operação, pois facilitou a 

identificação do objetivo das ações da tropa naquele momento, aproximou a tropa da 

população e proporcionou maior segurança para as vítimas.  

 

FIGURA 53 – Identificação da tropa no apoio às vítimas das inundações. 
Fonte: O autor. 
 

Por fim, a efetividade em diversas missões de evacuação de instalações que 

foram cumpridas pelo EB foi amplamente reforçada nos debates em grupo focal. 

Todos os agentes do GRAC relataram que a confiança e o respeito pelo EB fazem 

com que as pessoas cooperem com as ações desenvolvidas, principalmente quando 

se trata de evacuação de ambientes coletivos e da casa própria. 

 

4.2.2.7 Ações de polícia ostensiva 

 

Em desastres oriundos de inundações, é evidente na literatura o emprego do 

EB em algumas ações de polícia ostensiva, de natureza preventiva ou repressiva, as 

quais são de competência, constitucional e legal, das Polícias Militares. Para tanto, é 

necessário um amparo jurídico para o emprego da tropa em ações dessa natureza. 
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Nesse sentido, as considerações sobre as consequências negativas para a tropa 

estão na Seção 4.1.1 Base legal de emprego deste estudo. 

Diante das ações observadas, constatou-se a ausência de armamento menos 

letal no aprestamento da tropa, bem como a falta de adestramento com o uso deste 

material. Em certos momentos, estes fatos fizeram com que a tropa empregasse o 

uso excessivo da força, o que contribuiu para o desgaste da imagem do EB e para 

uma possível submissão de militares aos efeitos de ordem punitiva por atos 

inapropriados com a situação. 

Logo, o adestramento com armamentos e munições menos letais é essencial 

para este tipo de operação, com a finalidade não só de proteger a vida e a 

integridade física dos militares durante a missão; mas, também, de fornecer a 

proteção necessária para suportar até uma agressão letal sem implicar, 

necessariamente, uma reação letal na mesma intensidade (BRASIL, 2017d). 

Em situações de crise, onde as necessidades básicas da população estão 

seriamente comprometidas, o nível de fadiga, de desgaste psicológico e de estresse 

da população é elevado. Com isso, a susceptibilidade de desordem ou de delitos é 

maior. Portanto, cresce a importância a garantia da segurança das ações da tropa, a 

qual pode ser provida por meio da dotação de determinados armamentos de 

tecnologia menos letal e da normatização de emprego, mediante Regras de 

Engajamento. 

A eficiência no emprego de técnicas menos letais só será atingida se 

obedecer aos seguintes fatores: doutrina; treinamento; táticas e estratégias; e 

medidas de segurança. O uso da força deve ser, sempre, em total acordo com as 

Regras de Engajamento estabelecidas pelo Escalão Superior, de forma que a tropa 

não se exponha desnecessariamente. 

Nesse contexto, pode-se enumerar os tipos de armamento menos letal 

indicados para a tropa em Operações de Ajuda Humanitária (BRASIL, 2017d): 

a) Agentes químicos/inquietantes, que têm por finalidade diminuir a 

capacidade combativa e operativa do oponente. Projéteis de longo alcance calibre 

38.1 mm, granada de mão lacrimogênea de emissão, granadas explosivas 

lacrimogêneas, espargidores portáteis, cassetete ou tonfa lançador, munições jato 

direto e ampolas de Ortoclorobenzilidenomalononitrila (CS). 

b) Granadas de mão menos letais (fumígenas, explosivas e mistas). 

c) Armas brancas (bastão tonfa, cassetete e o bastão retrátil). 
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d) Armas de fogo (calibre Gáugio 12 com munições de elastômero e os 

lançadores de granadas). 

e) Lançadores movidos a gás. 

f) Armamentos espargidores de pimenta.  

g) Espargidores instalados em viaturas. 

h) Armas de energia conduzida (Armas de Incapacitação Neuromuscular 

Temporária - AINT). 

i) Armas de energia dirigida (luz, micro-ondas e som). 

Para o uso de certos armamentos de tecnologia menos letal, recomenda-se o 

uso de máscara contra gases pela tropa, principalmente no lançamento de gás 

lacrimogêneo, tanto em ambientes fechados ou confinados, como em locais abertos. 

Assim, mostra-se oportuno planejar uma fração adestrada em 

reserva/prontidão para estar sempre em condições de ser empregada em ações que 

exijam o uso progressivo da força. A FADEC deve estar atenta aos efeitos de 

segunda ou terceira ordem advindos do desastre, como convulsões sociais e 

perturbações da lei e da ordem, devendo responder de acordo com as Regras de 

Engajamento impostas. 

 

4.2.2.8 Patrulhamento de vias e ação presença 

 

Durante os exercícios simulados, foram emitidas ordens de patrulhamento em 

vias com alto índice de saques e static point em estabelecimentos comerciais. Em 

crises geradas pelas inundações, patrulhamentos em vias públicas e Posto de 

Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) devem ser destinados às tropas do EB 

somente em caso de esgotamento da capacidade operativa da Polícia Militar. As 

operações do tipo polícia ostensiva não são a prioridade de emprego da F Ter em 

OADEC, mas sim as ações nas esferas atinentes ao C², à Logística e à Mobilidade. 

 No entanto, nos dias em que sucedem as inundações, os crimes mais 

recorrentes praticados por oportunistas são os saques de residências e 

supermercados. Alguns moradores que foram vítimas de inundação relataram que 

tiveram suas casas ou estabelecimentos comerciais saqueados. A venda de água e 

cestas básicas a preços abusivos também é recorrente (SANTA CATARINA, 2009b). 

Assim, as Regras de Engajamento e as normas de conduta da tropa devem ser 
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bastante enfatizadas, bem como algumas lições aprendidas em operações no Rio de 

Janeiro e no Haiti devem ser exploradas de forma a condicionar as ações da tropa.  

Ainda, as ações de patrulhamentos podem ser realizadas com dupla 

finalidade: ação de presença, de modo a prevenir e minimizar delitos; e realização 

de busca/resgate, de forma a identificar no terreno alguma vítima em pontos mais 

distantes, principalmente se não houver apoio de meios aéreos. Os patrulhamentos 

podem ser realizados por militares em viaturas ou montado a cavalo. 

 

FIGURA 54 – Posto de Bloqueio e Controle de Vias Públicas. 
Fonte: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 
 

Por vezes, static points podem ser acionados para garantir a ordem e a 

segurança em determinados locais, as quais são provocadas pela simples ação de 

presença da tropa.  

Por fim, um estudo de situação mais detalhado deve ser feito com a finalidade 

de detalhamento do emprego da tropa neste tipo de missão. Desse modo, pode-se 

prevenir algumas consequências negativas para as ações da tropa, como a 

configuração de desvio de finalidade, a duplicidade de meios em uma mesma ação, 

a dispersão de esforços e o emprego ineficiente ou secundário da tropa. 

 

4.2.2.9 Controle do trânsito e de pessoas 

 

Durante o exercício simulado, foram observadas as ações da tropa no 

balizamento do trânsito em pontos considerados críticos. Coerente com as ações 

simuladas, a tropa pode ser acionada para atuar em conjunto com a Guarda 

Municipal e Agentes de Trânsito no apoio à mobilidade, no controle, bloqueio e 

balizamento de ruas e no controle do trânsito. Na FADEC, a fração mais 

vocacionada para o controle do trânsito e de pessoas é o Pel PE.  
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Nas ações analisadas, foi constatado que a falta de adestramento em ações 

de controle de trânsito aumentou a crise nas ruas da cidade, acarretando o bloqueio 

das poucas vias transitáveis na região e uma colisão envolvendo uma viatura militar 

e um veículo civil. Com isso, houve a perda de tempo nas ações de evacuação de 

vítimas, a desorganização no fluxo normal da localidade e o desgaste da imagem do 

EB perante a população local. 

 

FIGURA 55 – Coordenação da circulação de civis deslocados e desabrigados. 
Fonte: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 
 

Diante dos fatos, é necessária certa perícia do trânsito local, obtida por meio 

de reconhecimentos das estradas e demais vias de circulação; recomendam-se 

instruções de sinais e gestos de trânsito e equipagem da tropa com materiais 

adequados para o balizamento (coletes reflexivos, apitos, bastões sinalizadores, 

luvas e capacete); e torna-se fundamental a organização do fluxo de veículos, sendo 

que aqueles destinados ao apoio às vítimas possam ter passagem prioritária, de 

modo a garantir maior rapidez nas ações de resposta. 

Por fim, a tropa poderá atuar em cooperação com o Serviço de Assistência 

Social local na orientação, no controle e na coordenação da circulação de civis 

deslocados e desabrigados, com vistas a garantir a livre movimentação do tráfego 

de pessoas e o encaminhamento de deslocados para abrigos improvisados ou em 

direção aos agentes de serviços de assistência social. Para tal, é necessária a 

coordenação prévia com estes agentes locais, o reconhecimento de itinerários pelos 

quais as vítimas serão conduzidas, de modo que haja fluidez nas ações.  

 

4.2.2.10 Gerenciamento e segurança de abrigos improvisados 

 

Juntamente com a Assistência Social local, a tropa pode receber a missão de 

realizar a ativação, a triagem de pessoas, a segurança e o gerenciamento de 
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atividades de abrigos improvisados. Durante os eventos observados, a FADEC 

recebeu a missão de gerenciar um abrigo improvisado, onde foram desencadeadas 

missões de divisão setorizada dos desabrigados, de coordenação da distribuição de 

alimentos e de controle de manifestações diversas. 

 Na ocasião, a ausência de capacitação operacional específica fez com que 

algumas ações da tropa, dentro do abrigo improvisado, se tornassem inadequadas: 

o contato impróprio dos militares com as vítimas (ordem de “calar a boca”, uso de 

força excessiva em detenções, discussões etc.), agravando ainda mais a crise; 

assunção de funções que são de competência dos profissionais do Serviço de 

Assistência Social em apoio, sem ter a capacitação para tal; realização da 

segurança interna do abrigo portando o fuzil, trazendo risco para as vítimas e 

descaracterizando a “mão amiga” do Exército; distribuição dos familiares de maneira 

desorganizada e aleatória; e descontrole na distribuição de cestas básicas. 

Diante dos fatos, em relação à segurança e ao uso da força, os militares 

responsáveis pela guarda do abrigo devem estar desarmados ou portando 

armamento menos letal, permanecendo somente o mais antigo da fração armado de 

pistola, de modo a preservar a vida das vítimas e caracterizar a “mão amiga” do EB. 

 

FIGURA 56 – Entrevistas em abrigos improvisados. 
Fonte: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 
 

 Ademais, como diretriz de organização do abrigo improvisado, assim como foi 

realizado na Operação Itajaí-Açu em 2008, os desabrigados devem ser, sempre que 

possível, divididos por gênero, evitando a separação de mães e filhos pequenos; e 

por comunidades ou bairros, de forma a facilitar o controle de pessoas. A presença 

dos líderes comunitários e do Serviço de Assistência Social é imprescindível para 

esta organização, pois são os elementos competentes funcionalmente.  

 No caso de manifestações ou tumultos, a tropa deve fazer face à situação, de 

modo que estejam acompanhados de elementos do Serviço de Assistência Social e 
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da Polícia Militar. Entretanto, a tropa deve atuar como apoiadora do Serviço de 

Assistência Social, fazendo parte como elemento coordenado, e não como 

coordenador. 

 A política de assistência social oferece um conjunto de serviços para garantir 

que o cidadão não fique desamparado em situações inesperadas, nas quais a sua 

capacidade de acessar os direitos sociais fica comprometida. O Serviço de 

Assistência Social é formado por psicólogos e assistentes sociais capacitados no 

gerenciamento de recursos humanos. Ações preventivas em conjunto com as 

equipes de assistência social devem ser intensamente exploradas (BRASIL, 2005). 

 O trato com a população do abrigo deve ser de extrema cordialidade e 

paciência. O ambiente de crise gera estresse, proporcionando comportamentos 

hostis tanto por desabrigados quanto por militares. Ao realizar o contato com a 

população dos abrigos, recomenda-se que os militares estejam acompanhados de 

elementos do Serviço de Assistência Social. 

 Tendo por base a grade curricular da capacitação de militares do CBMSC, 

este estudo constatou pertinente a inclusão de instruções sobre estratégias e 

contribuições da Psicologia aplicada no gerenciamento de crises, trato com a 

população, respeito à mulher e à criança e consequências comportamentais pós-

desastre.  

As normas de condutas e o emprego judicioso dos meios devem ser 

evidenciados nas OADEC, pois as operações tendem a ser descentralizadas face 

às distâncias e ao isolamento da tropa, principalmente no gerenciamento dos 

abrigos. Para diminuir os efeitos desta característica, é necessário um 

planejamento e coordenação centralizados, com a execução descentralizada. 

De maneira mais imediata, constantes orientações sobre conduta da tropa 

devem ser consideradas prioritárias para a preparação da tropa. As boas ações e 

palavras de alento para com a população cooperam para o Estado Final Desejado, 

consubstanciando a “mão amiga” do EB em apoio às vítimas do desastre. 

 

4.2.2.11 Gerenciamento da distribuição de donativos 

 

Nos exercícios simulados, foi observado o gerenciamento da distribuição de 

donativos, atividade bastante frequente em apoio às vítimas de inundações. A 

FADEC confeccionou um Plano de Distribuição de Donativos, o qual abarcou ações 
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de filmagem de procedimentos e de recepção, fichamento, estocagem, setorização e 

distribuição de alimentos. 

A falta de capacitação da tropa em OADEC fez com que o processo de 

recebimento de doações fosse realizado na base da SU ADEC, local inapropriado 

para esta atividade. Ainda, os militares que compunham a segurança da entrada da 

base não conheciam plenamente do Plano de Distribuição de Donativos, 

ocasionando a recusa do recebimento de algumas doações.  

Além do mais, durante a distribuição dos donativos, o despreparo da tropa 

acarretou na reclamação por parte da população em relação a quantidade recebida, 

gerando tumulto dentro do abrigo. Novamente, os militares responsáveis pelo abrigo 

gerenciaram a crise de maneira inadequada ao entrar em conflito com a população, 

acarretando ânimos exaltados e desgaste para a imagem da Força. 

 

FIGURA 57 – Distribuição de alimentos. 
Fonte: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 
 

Por meio da coleta de dados deste estudo em operações anteriores, 

constatou-se que o volume de doações recebido pela tropa é muito grande, sendo 

necessário o planejamento de local com bastante espaço de armazenamento. 

Assim, recomenda-se o armazenamento de doações, de preferência, em local 

específico para este fim, pois a estocagem de doações dentro da base de operações 

pode afetar a segurança orgânica da FADEC ou de SU ADEC isolada. 

Além disso, a tropa pode ser usada em apoio às atividades de recebimento, 

organização, catalogação, categorização e distribuição das doações. Entretanto, 

deve-se evitar que a FADEC assuma toda a coordenação deste tipo de atividade. O 

apoio de voluntários, do Serviço de Assistência Social e de ONG é primordial para o 

desempenho desta missão, principalmente na fase da distribuição.  

Logo, o planejamento da distribuição de alimentos deve ser realizado com 

base no Plano de Distribuição de Donativos, devendo conter os seguintes aspectos, 

respaldados nos ensinamentos adquiridos em OADEC passadas: 
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 a) Coordenação preliminar das ações: uma reunião prévia com os agentes 

participantes da ação de distribuição de alimentos deve ser realizada com o 

propósito de planejar e coordenar as ações. A agência ou ONG responsável pela 

atividade deve ser de conhecimento de todos. 

b) Distribuição de senhas: a responsabilidade de distribuição de senhas deve 

ser do Serviço de Assistência Social ou de líderes comunitários, de forma que haja 

uma organização de filas, priorização nas entregas de donativos e distribuição 

categorizada de senhas, de modo a evitar a duplicidade de senhas em uma família. 

 c) Postos de distribuição identificados: o planejamento de menor número de 

pontos de distribuição possível facilita a segurança, a formação de filas, o controle 

da população e o processo de entrega de donativos. 

 d) Organização das filas: a tropa, pelo seu efetivo, deve participar na 

orientação da população e na organização das filas, primando pela ordem no ato de 

distribuição. Atenção deve ser dada à posse da senha pelo cidadão e à tentativa de 

trapaças na fila. Recomenda-se que a tropa esteja desarmada para esta atividade e 

que o tratamento seja cordial com a população. 

 e) A entrega de donativos: de preferência, sempre que possível, a entrega de 

donativos deve ser feita por outras agências. Caso a demanda seja muito grande, a 

tropa poderá cooperar na distribuição, devendo estar desarmada e identificada.  

 f) Segurança: é a principal ação da tropa neste tipo de atividade. A prevenção 

de manifestações e de tumultos deve ser constante na distribuição de donativos. 

Devido ao grande volume de pessoas e à pouca distância do abrigo em relação aos 

postos de distribuição, o emprego de armamento menos que letal deve ser feito com 

cautela, principalmente pelo risco de efeitos colaterais de alguns armamentos e pela 

inquietação causada por agentes químicos à população. 

 

4.2.2.12 Posto de Segurança Estático e Segurança de Ponto Sensível 

 

Nessa oportunidade, a tropa foi empregada para realizar a segurança em 

estruturas consideradas sensíveis pelo GRAC. Em OADEC, a tropa pode ser 

acionada para realizar, além da segurança da sua própria instalação/base, a 

segurança de estruturas julgadas de alto valor, como distribuidoras, locais de 

armazenamento de água e alimentos, postos de combustível etc. Para isto, ações de 

reconhecimento, estudo da planta baixa, contato prévio com o responsável e 
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organização da tropa em termos de efetivo e material são essenciais para o sucesso 

da missão. A presença da Polícia Militar nas ações em conjunto deve ser 

considerada. 

Diante das ações observadas, constatou-se que a inapropriada capacitação e 

a falta de adestramento da tropa em OADEC fizeram com que houvesse a redução 

da sua capacidade de ação pela falta de armamento menos letal e uma queda 

significativa de rendimento devido ao pouco revezamento de funções e missões.  

Com base nas operações passadas, pode-se afirmar que o ritmo do trabalho 

em uma resposta a desastres é intenso, ocasionando no aumento de estresse e 

ansiedade em todos os envolvidos nas operações. Portanto, a previsão de uma 

Reserva na Composição de Meios, de forma a possibilitar o planejamento de um 

sistema de rodízio de tropas empenhadas nas diversas missões, é fundamental para 

a duração das ações.  

Além do mais, no início das missões, percebeu-se o intenso cansaço e 

estresse psicológico nos militares, fruto do ambiente operacional precário e insalubre 

que se configura nas inundações. Muitos dos militares que atuavam junto à DEC 

tiveram suas famílias vitimadas pelas enchentes, o que cooperou significantemente 

para a queda no rendimento em algumas ações. A demora no rodízio de efetivos 

também acarretou na queda de desempenho da tropa.  

Como a missão de segurança de instalações tem um perfil baixo de 

intensidade, ela pode ser considerada, no tocante ao rodízio de funções e tarefas, 

como meio de evitar a exaustão física e mental da tropa. A troca de pessoal entre 

tarefas mais e menos exigentes reduz o acúmulo de fadiga dos militares, tornando-

se fundamental para a manutenção da eficácia da missão. 

 

4.2.2.13 Ações de reconhecimento 

 

Costumeiramente, as medidas iniciais de resposta às inundações são 

configuradas pelas ações de reconhecimento. Nesse contexto, por meio da 

observação direta, averiguou-se que a tropa realizou diversas missões de 

reconhecimento, sendo evidenciada a insuficiente constituição de elementos 

precursores, de equipes de reconhecimento e de elementos especializados no DRI 

ou na Eqp Lig DEC, com a adequada capacitação técnica e tática em OCCDEC, 

para a realização destas atividades. 
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Nesse mesmo viés, em entrevista com o S-3 do 7º GAC na Operação 

Enchentes, foi relatado que o apoio inicial dado para as cidades de Barreiros e Água 

Preta, em Pernambuco, não ocorreu como planejado em dois aspectos: tempo de 

resposta e efetivo empregado. 

Primeiramente, o efetivo enviado para o apoio em Água Preta foi de apenas 

um Pel. Após o aprestamento, o Pel seguiu para o destino sem que houvesse ações 

de reconhecimentos anteriores. Entretanto, as vias de acesso escolhidas para 

abordar a cidade estavam impeditivas para tropa de qualquer natureza, o que 

acarretou na interrupção do deslocamento da fração por algumas horas. 

Consequentemente, o Pel não abordou a localidade na hora planejada, havendo o 

consumo excessivo de combustível e perda de tempo nas respostas emergenciais, 

por parte do EB, na região. 

Em segundo lugar, o efetivo inicial enviado foi muito aquém da necessidade 

encontrada. Após constatado que a demanda de apoio às vítimas era de grande 

magnitude, o 7º GAC empregou quase todo o efetivo com prioridade nas ações em 

Barreiros e Água Preta, mediante rodízio entre SU de sete em sete dias. 

Assim, fruto da análise do desempenho da tropa, infere-se que as 

inadequadas ações de reconhecimento trouxeram consequências negativas para as 

OADEC, como a perda de tempo, o consumo desnecessário de combustível, o 

comprometimento da imagem da Força e o desgaste prematuro de materiais de 

dotação. 

Diante disso, este estudo aponta que as ações de reconhecimento são 

essenciais para o desencadeamento das missões com maior rapidez. A seguir, 

destacam-se os objetivos de reconhecimento que devem ser encarados como 

prioridade em OADEC, decorrente de inundações: 

- Possíveis itinerários de entrada e saída da cidade. 

- Itinerários para hospitais e centros de atendimento e saúde. 

- Itinerários de evacuação de mortos. 

- Itinerários para medição do nível das águas dos rios. 

- Principais eixos no interior da localidade. 

- Itinerários para abrigos improvisados. 

- Itinerários de locais de armazenamentos de água e donativos. 

- Itinerários de locais isolados e de difícil acesso. 

- Itinerário para evacuação de detidos. 
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- Locais para acantonamento para a tropa. 

- Abrigos, hospitais, centros de atendimento e saúde, centro de estocagem de 

mantimentos, estrutura de coleta de mortos, Defesa Civil local e Delegacia de 

Polícia. 

Ainda, as ações de reconhecimento de eixo devem abranger as condições de 

trafegabilidade da via, pontos de bloqueio, estado das pontes e itinerários 

alternativos. Já as ações de reconhecimento de área devem abranger detalhamento 

dos locais: 

- Abrigos: tipo, capacidade e gênero admissível. 

- Hospitais e centros de saúde: de acordo com os planos de evacuação, 

segundo capacidade de atendimento em relação a efetivo e à gravidade da vítima. 

- Locais de acantonamento da tropa: capacidade de alojamento, segurança, 

rede elétrica, cômodos, estacionamento, etc. 

- Delegacias de Polícia: especialidade e capacidade. 

- Depósitos de alimentos: tipo de alimento que recebe. 

- Pontes: estado, capacidade, classe e comprimento, principalmente se 

houver o emprego de blindados. 

 

FIGURA 58 – Acantonamento da tropa. 
Fonte: O autor. 
 

Ademais, para as ações de reconhecimento, militares que sejam naturais do 

local ou que têm familiaridade com a região devem compor a equipe de 

reconhecimento. Muitos militares, principalmente os temporários (cabos e soldados), 

têm o conhecimento específico da região, como nome de ruas, bares, 

supermercados, dos moradores etc., o que proporciona maior agilidade no 

cumprimento das missões. 

Portanto, este estudo aponta a importância do planejamento e da execução 

do reconhecimento inicial realizado por elementos especializados, frações do DRI ou 
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Eqp Lig DEC, assim como das ações de reconhecimento realizadas pela tropa antes 

da execução das missões propriamente ditas.  

 

4.2.2.14 Operações em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar 

  

Diante das observações realizadas, inicialmente as tropas dos EB e CBM 

foram acionadas para socorrer vítimas em veículo ilhado. Em ação futura, ambas as 

tropas receberam a missão de resgate de vítimas em uma residência soterrada. Em 

ambas as ações, a tropa do EB foi utilizada em tarefas mais simples, como o 

isolamento da área, de forma a garantir a interdição e a segurança da área durante a 

execução dos resgates. 

Em ambiente de desastre fruto de inundações, para as ações mais 

complexas, o CBM possui uma equipe altamente especializada, composta de 20 a 

30 militares, a qual emprega em sistema de rodízio, com efetivo mínimo de 8 

homens. Cada equipe formada é estruturada e equipada para atuação nas seguintes 

áreas: estruturas colapsadas; desastres urbanos causados por eventos naturais de 

origem eólica; deslizamentos; alagamentos, inundações e enxurradas; incêndios 

florestais; acidentes com aeronaves em trânsito; e rompimento de barragens. Para 

cada área de atuação, o militar integrante da fração é especializado mediante Curso 

de Extensão, com carga horária que varia de 60 a 110 horas (CMBSC, 2018). 

 

FIGURA 59 – Emprego da Força-Tarefa no deslizamento de terra. 
Fonte: O autor. 
 

Nesse sentido, por se tratar de situações muito específicas e de alto risco, o 

apoio prestado pelo EB à FT/CBMSC deve se limitar aos trabalhos menos 

complexos, como o isolamento da área, trabalhos de sapa, transporte de materiais, 
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balizamento de trânsito, segurança de instalações e APH. É recomendável que o 

CBM coordene as ações entre as agências empregadas nestas situações, 

exercendo a função de agência líder, conforme prescreve o SCO. 

Durante o ano de instrução, é factível a realização de estágios por parte de 

alguns militares do EB junto ao CBM local, de forma a habilitá-los a realizarem 

tarefas específicas em coordenação aos bombeiros. Como exemplo, militares do 23º 

BI Mtz realizaram um estágio de BREC, capacitando-os no apoio à FT em ações 

restritas no resgate às vítimas da residência soterrada. Portanto, a capacidade de 

resposta ao desastre foi acrescida com esta capacidade agregada. 

A efetividade nas ações em conjunto com o CBM depende do correto 

entendimento dos limites de atuação da tropa. A inobservância das recomendações 

e ordens dadas pelos militares do CBM, agência líder nas ações, pode acarretar a 

complicação da cena do desastre e o risco de vida do próprio militar. Atenção 

especial deve ser dada ao SCO, onde a hierarquia, durante as ações, é colocada em 

segundo plano, em detrimento às ações de coordenação dos especialistas em 

atuação. 

 

4.2.2.15 Emprego do Destacamento de Engenharia 

 

Durante os exercícios simulados, o Dst Eng foi empregado em missões de 

resgate de vítimas ilhadas, por meio do lançamento de portadas e passadeiras e da 

utilização de botes de assalto, e na manutenção da geração de energia em pontos 

sensíveis da operação. 

 

FIGURA 60 – Lançamento de Passadeira pelo Destacamento de Engenharia. 
Fonte: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 
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Dentre as capacidades da Engenharia, destaque foi dado à sua capacidade 

de apoio por meio do Grupo de Engenharia de Instalação. Este Grupo tem 

possibilidade de realizar a montagem de geradores em instalações críticas ou na 

área de acantonamento das tropas, de forma a suprir a demanda de energia elétrica 

em casos de panes ou inexistência de sistema de energia elétrica local. 

Diante do desempenho do Dst Eng, constatou-se que a tropa de Engenharia 

de Combate, na sua essência, parece já ser vocacionada para o emprego em 

OADEC, sem necessidade de realizar grandes adaptações em relação às suas 

capacidades voltadas à Defesa Externa (DOAMEPI), conforme explorado na Seção 

4.1.2.2.1.3 O Destacamento de Engenharia. 

O emprego da Engenharia, nas ações em apoio às vítimas de inundações, é 

um consenso na literatura. Entretanto, a vocação da tropa de Engenharia para 

OADEC não isenta a capacitação de seus militares em relação aos aspectos 

comuns que envolvem as frações da FADEC, de forma a evitar consequências 

negativas nas operações. 

Portanto, este estudo orienta a capacitação do Dst Eng em assuntos relativos 

à legislação de emprego, ao emprego de munição menos letal, ao APH básico, às 

estratégias e contribuições da Psicologia aplicada no gerenciamento de crises, ao 

trato com a população, ao respeito à mulher e à criança e às consequências 

comportamentais pós-desastre.  

 

4.2.2.16 O emprego do Destacamento Hipomóvel 

 

Empregada pela primeira vez em exercício da FADEC, coerentemente com o 

desempenho da tropa montada da Polícia Militar descrito na literatura, o Dst Hipo, 

composto por um GC reforçado, se mostrou eficiente no cumprimento das missões 

que lhe foram atribuídas. Contudo, para que haja o emprego judicioso da tropa 

hipomóvel, é imperativa a observância das características e vantagens do uso do 

cavalo, em detrimento das suas limitações e vulnerabilidades.  

Em OADEC, a tropa hipomóvel conta com as seguintes características e 

vantagens em relação ao emprego nas ações imediatas ao desastre: efeito 

psicológico e ação presença; proximidade com a população; comandamento; 

atuação em grande raio; economia de tropa a pé; ostensividade; mobilidade; rapidez 

de ação; e atuação em terreno restrito e impeditivo a outras tropas. 
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Em contrapartida, a fração montada a cavalo conta com as seguintes 

limitações e desvantagens em OADEC: permanência limitada em missões estáticas 

prolongadas; dificuldades na execução de detenção; necessidade de ação conjunta 

com a tropa a pé; capacidade limitada de armamento letal; limitada proteção contra 

agentes químicos; limitada ação em pisos escorregadios e lisos; vulnerabilidade a 

arremessos de objetos; e necessidade de grande apoio logístico. 

A partir das características e limitações, este estudo enumerou as seguintes 

possibilidades da tropa hipomóvel em OpAjHum: 

a) realizar a defesa de pontos sensíveis;  

b) instalar e operar Postos de Segurança Estáticos (PSE);   

c) operar Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) e de Vias 

Urbanas (PBCVU);    

d) realizar reconhecimentos de vias, áreas e zonas; 

e) realizar buscas e resgates de vítimas em terrenos restritos (terrenos 

inclinados, alagadiços, ilhados etc.); 

f) realizar patrulhamentos hipomóveis e operação presença; 

g) realizar transporte de cargas (medicamentos, suprimentos etc.); 

h) apoiar a segurança de autoridades militares e civis; 

i) participar, como tropa de choque, no restabelecimento da ordem pública;  

j) participar de Ações Cívico-Sociais (ACISO); e 

k) cumprir missões de escolta e guarda de detidos. 

 

FIGURA 61 – Patrulhamento hipomóvel, 
Fonte: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 
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Durante o exercício, a falta de perícia no emprego da tropa hipomóvel em 

OpAjHum fez com que o Comando da FADEC delegasse uma missão a esta tropa 

de maneira inadequada. A missão delegada necessitava de uma pronta-resposta da 

tropa, pois a rapidez do desenrolar das ações era imprescindível para o apoio à 

vítima. O tempo levado para a preparação da cavalhada e do cavaleiro não foi 

levado em consideração, havendo prejuízo no estado de saúde da vítima. 

Adicionado aos fatos negativos, o planejamento logístico inadequado para o 

local de permanência da cavalhada no 23º BI Mtz fez com que os cavalos se 

soltassem da corda-tronco e invadissem o trânsito local, perturbando, assim, a 

ordem pública da cidade de Blumenau/SC. 

Enfim, as capacidades inerentes às tropas hipomóvel, fruto das 

características e possibilidades, conferem à FADEC capacidades singulares a favor 

das demandas emergenciais das inundações. Entretanto, a inobservância das 

características de emprego de tropas desta natureza pode acarretar consequências 

negativas para as operações. 

Portanto, o emprego da tropa hipomóvel se faz bastante eficiente quando bem 

adestrada e empregada de forma judiciosa, contribuindo de maneira decisiva para o 

atendimento de vítimas oriundas de inundações. 

  

4.2.3 Considerações sobre o emprego de tropas de diversas naturezas 

 

Com base nos relatórios de operações reais de grande vulto, pode-se verificar 

a grande diversidade de OM do EB empenhadas nas operações em apoio às vítimas 

das inundações, abarcando numeroso efetivo, em prol das ações decorrentes dos 

desastres. 

Em relação à Operação Itajaí-Açú, este estudo constatou que foram 

empregadas tropas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações, 

Intendência, Material Bélico, de Av Ex e das diversas especializações da área de 

saúde. Ainda, com relação à natureza da tropa, é possível afirmar que foram 

empenhadas tropas motorizadas, blindadas, mecanizadas e aerotransportadas, 

conforme descrito abaixo. 
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FIGURA 62 – O emprego de tropas de naturezas diferentes na Operação Itajaí-Açu. 
Fonte: BRASIL, 2009. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o emprego de tropas de diversas 

naturezas se configurou na Operação Enchentes, em 2010. 

 
FIGURA 63 – O emprego de tropas de naturezas diferentes na Operação Enchentes. 
Fonte: CCOMSEX, 2010; ARAÚJO, 2013. 
 

 Ao verificar a atuação da 1ª Divisão de Exército na Operação Serrana, 

também foi factível o emprego de tropas de diversos tipos de natureza, oriundas das 

9ª Bda Inf Mtz e 4ª Bda Inf L Mth. 
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FIGURA 64 – Emprego de tropa de natureza blindada. 
Fonte: 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. 
 

De acordo com a experimentação do emprego da tropa hipomóvel no 

exercício da 14ª Bda Inf Mtz, o emprego de tropas a cavalo parece ser viável em 

OADEC. As ações típicas de Pel ADEC Hipo, fruto das características e 

possibilidades, conferem à FADEC capacidades singulares a favor das demandas 

emergenciais das inundações de média e grande intensidades. 

Diante dos fatos, a inobservância do preparo adequado de tropas situadas em 

áreas de risco de inundações, justificado com base na natureza e na missão 

principal de emprego previsto em doutrina convencional de emprego, pode acarretar 

consequências negativas para as OADEC, conforme descrito na Seção 4.2 

DESEMPENHO DA TROPA EM RESPOSTA ÀS INUNDAÇÕES. Em segundo plano, 

pode vir a comprometer, em parte, o caminho a ser percorrido até o alcance do 

Estado Final Desejado da missão. 

 Portanto, é possível afirmar que, independentemente da natureza da OM 

situada em áreas consideradas de risco e inundações, a tropa deve ser capacitada 

com a finalidade de emprego em OADEC, com vistas às ações em socorro às 

vítimas do desastre. O apoio deve ser realizado conforme planejamento prévio, com 

os meios de pessoal e de material orgânicos da própria OM (BRASIL, 2014c). 

 

4.3 A DOUTRINA DE EMPREGO DE OUTROS EXÉRCITOS 

  

Diante da coleta de dados referente ao emprego de outros exércitos no 

mundo, percebe-se que, tradicionalmente, os países utilizam as Forças Armadas 
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para complementar a atuação da DEC. Diante desse cenário, é possível afirmar que, 

futuramente, ao passo que a intensidade e a quantidade das alterações climáticas 

tendem a crescer, também será necessário um planejamento interministerial para 

que se faça frente a essas situações. Atualmente, a resposta para este problema 

tende ao maior emprego das Forças Armadas, em Operações Humanitárias, em 

cooperação com a DEC (BOENO, 2018). 

 Coerentemente com essa tendência, naturalmente, os países em análise 

neste estudo têm ampliado os conceitos de segurança, refletindo na adaptação das 

infraestruturas de defesa para lidar com as novas ameaças identificadas, das quais 

as alterações climáticas fazem parte. 

Naturalmente, os Estados moldam as suas infraestruturas de defesa para 
fazer frente às ameaças que se apresentam de acordo com os arranjos, as 
influências e as dinâmicas do cenário internacional. Consonante com aquilo 
que foi tratado nesta pesquisa, como a ampliação do conceito de segurança 
e ao surgimento de novas ameaças, depreende-se que a securitização das 
alterações climáticas e a crescente ocorrência de fenômenos climáticos 
extremos têm sido decisivos na direção de militarizar os desastres no eixo 
ibero-americano. Contudo, seria razoável afirmar que não se trata de uma 
mudança do papel social das forças armadas. Trata-se, portanto, de uma 
ampliação de sua função social na área da segurança. Independente do 
percurso, quer seja na vertente bélica (conflito por recursos) ou humanitária 
(ajuda em desastres), as consequências das alterações climáticas para as 
forças armadas já são sentidas pelo setor militar (BOENO, 2018). 
 

Portanto, os Estados têm direcionado os esforços no sentido de securitizar as 

alterações climáticas e de militarizar os desastres naturais, delegando as missões 

tradicionais de DEC para as Forças Armadas (BOENO, 2018). Diante disso, torna-se 

imperiosa análise dos procedimentos adotados por países com doutrina em OADEC 

consolidada, de forma a se apontar as melhores práticas que, possivelmente, 

possam ser adotadas pelo EB. 

  

4.3.1 Ensinamentos da Doutrina Argentina 

 

De acordo com a coleta de dados realizada, percebe-se que a Argentina e o 

Brasil possuem significativa semelhança nas respostas apresentadas aos desastres 

naturais. A doutrina de emprego de ambos os países aponta para uma forte 

convergência de atuação, no sentido de que as missões das Forças Armadas em 

apoio às vítimas de inundações são realizadas em coordenação com a DEC.  

Para tanto, o Exército Argentino também estrutura frações com organização 

ad hoc, utilizando os meios de dotação de forma dual. A prioridade de emprego das 
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Forças Armadas continua sendo a Defesa Externa, mas devem ter a capacidade, 

também, de atuar em desastres naturais.  

Entretanto, de acordo com a época do ano de maior incidência de desastres 

naturais em determinada região do País, o Exército Argentino mantém as UMRE à 

disposição da DEC, em estado de prontidão, de modo que possa responder, de 

imediato, a uma emergência ou desastre com a maior eficiência possível. Tal 

iniciativa, além de ter proporcionado economia de meios e objetividade, garantiu ao 

Estado-Maior Argentino a pronta resposta, por meio de uma maior articulação, 

flexibilidade e velocidade das ações subsequentes.  

Essa melhor prática convém a ser adotada pelo EB, de forma a garantir a 

prontidão operativa da tropa, com vista ao atendimento das demandas da população 

em situação de desastre natural. O Brasil não possui uma estrutura similar, de forma 

consolidada, sendo necessário um estudo mais aprofundado de como essa iniciativa 

poderia ser implementada nas nossas Forças, a fim de se criar critérios e processos 

homogêneos e articulados. Com isto, a resposta imediata às inundações tende a ser 

mais rápida e, por consequência, mais eficiente.  

  No nível de trabalho interagências, outro ensinamento da Argentina é a 

manutenção dos trabalhos da Secretaria de Coordenação Militar de Assistência de 

Emergência em caráter permanente. A criação de uma secretaria interagências 

propiciou a integração das agências envolvidas nas respostas ao desastre, por meio 

de um sistema único de resposta, ao passo que a coordenação dos esforços 

colaborativos se tornou mais satisfatório, integrado e eficiente. O Brasil ainda não 

possui suas capacidades de pronta resposta articuladas a um sistema único, bem 

como existe uma deficiência quanto a celeridade e responsabilidade para a 

descentralização dos recursos.  

  Por fim, nos últimos anos, o Exército Argentino tem realizado, regularmente, 

exercícios interagências no contexto do emprego da tropa na resposta imediata aos 

desastres, de forma a capacitar ou manter o nível de adestramento das UMRE em 

OADEC. Este exemplo de busca pela prontidão operativa pode ser adotado pelo 

Brasil, de forma a evitar as consequências negativas, pela falta de adestramento ou 

de capacitação específica da tropa, no contexto de desastres oriundos das 

inundações. 
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4.3.2 Ensinamentos da Doutrina Espanhola 

  

 O Exército Espanhol, a partir da consolidação da UME, reflete uma melhor 

prática bastante relevante para o Brasil, relacionada à preparação dos recursos 

humanos e a prontidão na resposta aos desastres. 

Diante das frequentes intempéries oriundas de desastres naturais, a Espanha 

criou os chamados BIEM, OM com as quais a UME cumpre as missões decorrentes 

dos desastres. Os cinco BIEM foram geograficamente distribuídos, de acordo com o 

histórico de desastres naturais de cada região, de modo que as Forças Armadas 

possam ter uma tropa em prontidão, em condições de realizar intervenções, em 

qualquer parte do território nacional.  

Em relação a distribuição territorial, o Brasil tem adotado manobra semelhante 

ao tentar introduzir uma FADEC em cada C Mil A, de acordo com a probabilidade 

maior de emprego. Como exemplos, no Sul, no Sudeste e no Nordeste do País, as 

FADEC têm o emprego vocacionado para as ações imediatas às inundações. 

Além da implantação da FADEC, o EB pode adotar, como procedimento 

operacional padrão, o apronto operacional periódico das OM locais, de acordo com a 

época do ano de maior probabilidade de emprego em ações em resposta às 

inundações. Por exemplo, se na região Sudeste do Brasil é frequente a ocorrência 

de enxurradas em dezembro e janeiro, então as OM locais ou próximas de cidades 

de elevado risco de inundação deverão estar em condições de atuar a partir de 

novembro, mediante a realização do apronto operacional, e parte da tropa no estado 

de sobreaviso. 

Outra boa prática do Exército Espanhol é a capacitação inicial do pessoal por 

meio de EAD. Após a designação do militar para constituir a UME, o militar, 

automaticamente, é matriculado em um curso na modalidade EAD, de forma a iniciar 

a capacitação específica em operações de caráter humanitário. No Brasil, a DEC 

Estadual já tem trabalhado com capacitação do pessoal na modalidade EAD, o que 

tem resultado em maior efetividade da formação dos recursos humanos.  

Nesse contexto, este estudo sugere que a F Ter firme parcerias com o 

Ministério de Desenvolvimento Regional, de modo a viabilizar a capacitação dos 

militares de ligação na modalidade EAD. No nível municipal, é viável a qualificação 

de maior número de militares das OM locais, por meio de estágios ou cursos não-

presenciais, mediante acordo com a DEC local. Assim, um maior efetivo de militares 
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pode ser capacitado, proporcionando o aumento do desempenho da F Ter nas 

ações de resposta às inundações. 

Outra possibilidade é a realização de estágios presenciais nos quartéis do 

CBM. Durante as entrevistas com os S-3 das FADEC, foi constado que algumas OM, 

por iniciativa própria, enviaram frações para realizarem estágios semanais 

juntamente com o CBM local. No mesmo sentido, é bastante oportuno a remessa de 

convites com o propósito de fazer com que profissionais do Sistema de DEC local 

ministrem estágios ou palestras nas próprias OM do EB. Consequentemente, essas 

atividades em conjunto podem colaborar para uma maior articulação e integração 

prévia das diversas agências envolvidas no gerenciamento da crise, decorrente das 

inundações. 

 

4.3.3 Ensinamentos da Doutrina Norte-Americana 

 

De acordo com o entendimento do Departamento de Defesa dos EUA (2014), 

as Forças Armadas Norte-Americanas devem estar em condições de serem 

empregadas em situações de alterações climáticas de grande intensidade. Em 

consequência, a capacitação das tropas em Operações Humanitárias tem sido 

encarada com prioridade. Episódios recentes de desastres naturais de grande 

intensidade, como o furacão Katrina, as inundações severas na Dakota do Norte e o 

frequente emprego de tropas nas respostas imediatas a estes desastres, fizeram 

com que os EUA priorizassem a normatização do emprego das Forças Armadas em 

OADEC.  

Diante disso, o caminho percorrido para a consolidação da doutrina norte-

americana em todos os níveis operacionais pode servir de exemplo para a 

consolidação da doutrina brasileira, na esfera das Forças Armadas, em primeiro 

plano, e no âmbito do EB, em seguida. Dessa forma, os níveis estratégico, 

operacional e tático estariam alinhados e articulados, contribuindo para a efetividade 

das operações no contexto dos desastres naturais. 

 O acionamento do Exército Norte-Americano é realizado mediante a 

solicitação da DEC Americana, quando esgotadas as capacidades de resposta das 

agências competentes na resposta imediata às inundações. Os requisitos urgentes 

forçam as OM locais a concentrarem todos os seus esforços, por meio de uma 

organização ad hoc, nas próximas 24 ou 48 horas após o desastre, mediante o 



214 

 

emprego dual dos meios militares. O papel do Exército na resposta a desastres é 

limitado, de forma que as ações em apoio à DEC terminem o mais rápido possível.  

Portanto, para que isso seja factível, a tarefa final dos esforços federais e 

estaduais de resposta a desastres é ajudar a comunidade local a retornar à 

autossuficiência, a qual é operacionalizada de maneira integrada e efetiva.  

No mesmo sentido, o EB tem buscado implantar uma doutrina de emprego 

em OADEC, conforme o Subprojeto Força Humanitária. No entanto, assim como 

ocorre nos EUA, este estudo recomenda ainda que a F Ter, em todos os níveis de 

Comando, concentre as ações no sentido de propiciar uma maior integração entre 

os vetores civil e militar. Assim sendo, as coordenações dos esforços colaborativos 

tendem a se tornar mais eficientes e efetivas em todo o território nacional. 

O primeiro nível de emprego militar nos EUA é a Guarda Nacional, tropa do 

Exército adaptada ao emprego em ações humanitárias oriundas de desastres. 

Estudos mostram que mais de 90% das emergências declaradas não exigem 

forças militares federais, mesmo em incidentes que exigem apoio significativo da 

Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.  

Esse dado converge com o fato de que a Guarda Nacional possui alta 

capacidade de resposta aos desastres, pois apresenta elementos altamente 

especializados e efetivos em constante prontidão. A doutrina de emprego prevista 

em Produtos Doutrinários, o sistema de DEC integrado, o adestramento constante 

e a capacitação dos efetivos são fatores que mostram contribuir para estes 

resultados. Entretanto, caso o desastre transcenda a capacidade da Guarda 

Nacional, o Departamento de Defesa pode autorizar o emprego do Exército até que 

as capacidades de resposta do vetor civil sejam suficientes (EUA, 2010). 

 De semelhante modo à Guarda Nacional, o Exército Brasileiro normatizou a 

capacitação dos reservistas dos Tiros de Guerra, segundo o PP de Instrução de 

Preparação do Combatente Básico da Força Territorial. A existência da Matéria 

Fundamental “Ação Comunitária e Defesa Civil” no programa de capacitação do 

reservista dos Tiros de Guerra teve por objetivo uma possível mobilização dos 

mesmos em situação de desastres de grande proporção. Contudo, os resultados 

desta pesquisa levam a descrença na capacitação do Combatente Básico da Força 

Territorial nesse contexto. 

De acordo com os manuais norte-americanos, o Centro de Coordenação de 

Operações (CCOp) é estabelecido por meio de uma estrutura de comando 
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unificada, abarcando os representantes das diversas agências. No CCOp, é 

determinado, em conjunto, os objetivos, os planos e as prioridades de atuação, 

sobre os quais as agências trabalham de forma articulada para melhor executá-los.  

Ao trabalhar em equipe, o comando unificado supera grande parte da 

ineficiência e duplicação de esforços que possam vir a ocorrer, devido ao fato de 

haver a participação de agências de diferentes jurisdições funcionais e geográficas, 

ou de agências de diferentes níveis de governo, operando sem uma estrutura 

organizacional comum.  

Nesse sentido, a DEC brasileira tem trabalhado de forma semelhante ao 

comando unificado americano, a partir do momento em que adotou o Sistema de 

Comando em Operações (SCO). O SCO fornece a flexibilidade para as agências 

articularem qualquer número de esforços independentes, em uma resposta eficaz e 

eficiente.  

Diante do sistema de comando unificado, percebe-se uma melhor prática 

bastante relevante para o EB, tornando-se imperativo e urgente a adoção do SCO 

como sistema de gerenciamento de crises decorrentes de inundações em território 

nacional.  

Consequentemente, as ações de coordenação se voltarão para a unidade de 

esforços, pois todas as agências e organizações envolvidas na resposta ao 

desastre apoiarão o comando unificado, sem que se abra mão de autoridades, 

responsabilidades ou prestação de contas individuais.  

 Por fim, os manuais norte-americanos detalham o emprego do Exército 

quando empregado sozinho, bem como oferecem subsídios doutrinários para o 

emprego em conjunto com a Marinha e a Força Aérea. No nível tático das 

operações, há o detalhamento pormenorizado das ações de resposta da tropa, 

como, por exemplo, os deveres do O Lig, os cuidados com a segurança alimentar, 

os riscos à saúde humana, os materiais de proteção individual, o emprego dos 

meios de comunicações, o emprego de sensores aéreos, o uso de sistemas de 

aeronaves não tripuladas e a definição das responsabilidades dos oficiais do EM 

Geral. O manual FM 3-28 Civil Support Operations deve servir de base para a 

produção de Produtos Doutrinários em OADEC, no nível tático das operações. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento da pesquisa teve por finalidade elucidar as hipóteses de 

estudo, baseadas na influência de capacitação operacional específica da tropa sobre 

o desempenho das frações em OCCDEC, nas ações de resposta imediata às 

inundações. Para tanto, este trabalho buscou apresentar as habilidades requeridas 

pelo EB, de forma a capacitar tropas de qualquer natureza, em OADEC, nas ações 

de resposta imediata às inundações de média ou grande intensidade. 

Com o objetivo de responder o problema de pesquisa proposto por este 

estudo, foram examinadas as informações levantadas via coleta documental, 

questionário, entrevistas, observação direta e grupo focal, dos quais foram extraídos 

os dados necessários para o tema proposto. Depois de estabelecidos os parâmetros 

literários constantes do Referencial Teórico, foram plausíveis as análises crítica e 

comparativa dos elementos julgados preponderantes para os objetivos propostos. 

Os procedimentos metodológicos adotados foram suficientes para solucionar o 

problema proposto. 

Após percorrido todo o delineamento de pesquisa traçado, é factível afirmar 

que a ausência de capacitação operacional específica, prevista em Caderno de 

Instrução, implica consequências negativas para o desempenho da tropa em 

OCCDEC, nas ações de resposta imediata às inundações. Esta constatação é 

respaldada pelas inferências resultantes do estudo do desempenho da tropa em 

OADEC, a partir das competências adquiridas pelo EB, por meio das normas 

vigentes referentes à base legal de emprego, à gestão de pessoal, à gestão da 

instrução militar e à gestão do material de emprego militar. 

Ainda, por meio dos achados deste estudo, foi possível selecionar sugestões 

pontuais, de forma a corrigir, prevenir ou minimizar os efeitos negativos provocados 

pela lacuna doutrinária presente no tema em análise. 

 Diante do arcabouço jurídico em OCCDEC, é imperioso que a tropa conheça 

os aspectos legais que orientam as OADEC, de forma a respaldar ordens e missões, 

de acordo com os princípios da legalidade e da eficiência. Ao contrário disso, as 

missões ou procedimentos realizados em discordância com o que prescreve o 

ordenamento jurídico de emprego podem configurar em consequências negativas 

para o militar nas diversas espécies de responsabilidades, principalmente nas 

esferas administrativa e penal.  
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Portanto, de forma a evitar situações indesejadas em meio jurídico, este 

estudo recomenda o reforço nas ações preventivas, como instruções de nivelamento 

sobre a legislação, o constante treinamento das Regras de Engajamento e ações 

corretivas durante os treinamentos. 

No tocante ao referencial conceitual das Operações Humanitárias, é 

pertinente a diferenciação dos aspectos doutrinários referentes às Operações de 

Ajuda Humanitária e Operações de Apoio a Defesa Civil. A correta compreensão do 

ambiente operacional, da finalidade da missão e do Estado Final Desejado é 

imprescindível para as ações no nível tático das operações. 

De forma a estruturar uma Composição de Meios adequada para o 

cumprimento de missão em OADEC, este estudo aponta a estruturação das frações 

com base nos princípios da simplicidade e da objetividade. Para configurar o 

emprego ad hoc da F Ter de maneira mais efetiva, a estruturação dos efetivos deve 

pautar pela manutenção da integridade tática das frações de origem, a fim de 

vocacionar os laços táticos, previamente construídos em outras operações, em 

direção às ações de apoio às vítimas das inundações. A mudança da organização 

original das frações afeta o desempenho da tropa, principalmente no início da 

missão, devido ao recomeço do processo de integração tática entre os 

componentes. 

Diante das demandas oriundas das inundações, pautada pela DMT, esta 

pesquisa propôs a organização de duas FADEC: a FADEC com base em um 

Comando enquadrante e a FADEC com base em Comando de U local. Com isto, foi 

possível estruturar os efetivos iniciais de apoio à população, os quais foram 

compostos por frações flexíveis, adaptadas, modulares, sustentáveis e dotadas de 

relativa elasticidade (FAMES). Consequentemente, esta proposta pode acarretar 

economia de meios, em redução do tempo de resposta e em efetividade das ações 

em conjunto com a DEC local. 

Em relação à gestão da instrução militar, foi possível evidenciar as seguintes 

lacunas no preparo da tropa, com vistas às OADEC: escassez de fontes de consulta; 

falta de normatização da instrução militar (PP); a quantidade de tempo de instrução 

insuficiente; conhecimento pautado no empirismo e em relatórios pouco 

aprofundados; a priorização de outras atividades em detrimento da capacitação em 

OCCDEC; a alta rotatividade do pessoal; e a ausência de capacitação na formação 

e no aperfeiçoamento dos instrutores e monitores. 
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Ainda, infere-se que a inexistência de produtos doutrinários e a incompleta 

capacitação específica referentes às ações militares de cooperação com a DEC, faz 

com que o preparo da tropa seja de modo dedutivo, sendo realizado com adaptação 

do treinamento convencional. Torna-se urgente a necessidade de aperfeiçoamento 

das normas reguladoras que balizam a capacitação, a qualificação e o 

aperfeiçoamento dos efetivos para o emprego da F Ter, no ambiente operacional 

interagências, nas ações imediatas às inundações. 

Assim, conclui-se que o processo atual de preparo da F Ter não se encontra 

adequado para a capacitação operacional específica da tropa. Consequentemente, 

foram apontados alguns prejuízos para o emprego da FADEC nas ações 

subsequentes às inundações: o questionável nível de prontidão operativa; o 

desenvolvimento de habilidades técnicas prejudicado; a incompleta formação da 

consciência situacional; insegurança nas ações; falta de iniciativa operacional; o 

aumento do tempo de resposta; o improviso no emprego da tropa; e a queda de 

efetividade das frações. 

Como meios de minimizar as brechas na gestão da instrução militar em OM 

que executam OADEC, no contexto de inundações, este estudo pode apontar 

algumas medidas que podem ser adotadas, de modo a alcançar o nível de 

capacitação coerente para o emprego da F Ter em OADEC: a inclusão do assunto 

“ações subsidiárias” no Bloco de Matérias relativo às OCCA das escolas de 

formação e aperfeiçoamento dos militares de carreira; a inserção de instruções no 

PP de Instrução da CTTEP; a inserção de instruções nos PP de Instrução de 

Qualificação do Cabo e do Soldado; e a elaboração de um Caderno de Instrução de 

OADEC.  

 No tocante à gestão do material de emprego militar, os resultados apontaram 

que as ações executadas pela tropa, no ambiente humanitário, devem estar 

condicionadas ao material de dotação que as frações possuem em QDMP, o que 

caracteriza o uso dual do material de emprego militar. Para tal, deve constituir 

frações com estruturação organizacional ad hoc e utilizar o material de dotação de 

forma dual, com a finalidade do apoio às vítimas das inundações. 

Diante do ambiente do desastre, caracterizado pela urgência das tarefas e 

pelos cansaços físico e psicológico, o apoio imediato às vítimas deve ser embasado 

na simplicidade e na destreza das tarefas. Para tal, este estudo recomenda a 

complementação do QDMP de frações menos técnicas, com equipamentos de 
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emprego em tarefas mais básicas, mecânicas e que exijam grande efetivo de 

pessoal. Contudo, diante da especificidade do ambiente operacional, foi apontado 

que alguns equipamentos de segurança são imprescindíveis para as ações da tropa, 

de modo a proporcionar maior segurança aos militares. O correto uso do material de 

dotação e a manutenção da higidez física e mental da tropa traduzem em efetividade 

no cumprimento de missão. 

A partir do levantamento das atividades mais recorrentes realizadas pela 

tropa nas ações emergências após inundações bruscas, no nível tático das 

operações, foram relatadas as principais falhas de planejamento e de execução de 

procedimentos, causadas pela ausência do preparo específico das frações. Diante 

disso, foram levantadas medidas cabíveis, de modo a aperfeiçoar a capacitação 

operacional específica das frações, em busca da maximização do desempenho do 

EB em OADEC. Entretanto, este estudo recomenda uma abordagem mais detalhada 

no emprego das comunicações no ambiente operacional interagências, em 

situações de desastre natural, visto que foi considerada como a maior 

vulnerabilidade em relação às capacidades operacionais da FADEC.  

Nesse contexto, este estudo enfatiza a importância do estabelecimento de 

normas de conduta e o emprego judicioso dos meios, pois as operações tendem a 

ser descentralizadas face às distâncias e ao isolamento da tropa. Para diminuir os 

efeitos desta característica, é necessário um planejamento e coordenação 

centralizados, com a execução descentralizada. 

Perante a análise dos dados, este estudo conclui que as ações de 

coordenação com a DEC são o principal ponto decisivo em busca do Estado Final 

Desejado, em OADEC. Durante as cooperações interagências, foi possível verificar 

as competências dos militares de ligação com a DEC, assim como a importância da 

capacitação e dos critérios para seleção dos mesmos. Diante das reuniões dos 

GRAC, foi factível que a inexperiência dos militares em OADEC, o pouco 

conhecimento sobre as capacidades das agências envolvidas no desastre, o 

desconhecimento dos instrumentos normativos da DEC de gerenciamento de crise 

(Protocolo de Ações Conjuntas e Plano de Contingência), a prática do empirismo no 

assessoramento durante o processo de tomada de decisão e a pouca familiaridade 

com o método do SCO impactaram nas deliberações de produtos emergenciais 

pelas agências, materializando em prejuízos significativos para o desencadeamento 

das ações de resposta imediata às vítimas de inundações. 
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Como consequências negativas para o processo decisório em resposta à 

crise, esta pesquisa relata problemas inerentes às dificuldades iniciais de 

coordenação dos esforços colaborativos, à duplicidade do esforço de resposta, ao 

atraso no processo de tomadas de decisão, ao embaraço nas tratativas entre 

agências, à inversão de responsabilidades no processo decisório, ao desperdício de 

recursos humanos e materiais e ao subemprego de agências envolvidas. 

De forma a alcançar resultados mais efetivos nas ações de coordenação com 

a DEC, este estudo apresenta os seguintes indícios: a capacitação específica do O 

Lig com a DEC, a criteriosa seleção dos elementos de ligação, o constante 

treinamento dos efetivos em OADEC, articulações frequentes e reuniões prévias 

com a DEC, o conhecimento mútuo das capacidades das diversas agências e a 

destreza nos processos previstos no SCO. Assim, a eficiência das ações dos 

elementos de ligação com a DEC garante a efetividade no processo de tomada de 

decisão. 

Portanto, a partir do aperfeiçoamento das articulações com a DEC, este 

estudo visualiza a consolidação da complementariedade interorganizacional, por 

meio da busca pela formação de uma equipe interagências mais integrada e 

objetiva. Por conseguinte, as ações de coordenação dos esforços colaborativos 

serão mais efetivas, influenciando diretamente na maximização do desempenho das 

ações das agências envolvidas, o que proporcionará um melhor atendimento à 

população. 

Em relação à capacitação comum dos efetivos, além de instruções com 

abordagem de cunho jurídico, este estudo conclui ser imprescindível a inclusão de 

instruções com assuntos voltados para estratégias e contribuições da Psicologia 

aplicada no gerenciamento de crises, trato com a população, respeito à mulher e à 

criança e consequências comportamentais pós-desastre.  

Ademais, este estudo afirma que, independentemente da natureza da OM 

situada em áreas consideradas de risco e inundações, a tropa deve ser 

minimamente capacitada para ser empregada em OADEC, com vistas às ações em 

socorro às vítimas do desastre. 

Diante das melhores práticas evidenciadas pela doutrina argentina, é 

recomendável a manutenção de trabalhos articulados de gerenciamentos de riscos e 

de crises em secretarias municipais e estudais. A criação de uma secretaria 

permanente interagências propicia a integração das agências envolvidas nas 
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respostas ao desastre, por meio de um sistema único de resposta, ao passo que a 

coordenação dos esforços colaborativos se torna mais satisfatório, integrado e 

eficiente. 

Sedimentado nas experiências argentina e espanhola, este estudo sugere a 

realização de exercícios de apronto operacional periódico das OM locais, 

principalmente na época do ano de maior probabilidade de emprego em ações em 

resposta às inundações. Desse modo, a F Ter garante o estado de prontidão 

operativa, acarretando economia de meios, na redução do tempo de resposta inicial 

e em efetividade dos trabalhos junto à população. 

Assim como enfatizado na Espanha, estudo sugere que o Ministério da 

Defesa firme convênios de parceria com os Ministérios envolvidos, particularmente o 

Ministério de Desenvolvimento Regional, e com as respectivas Secretarias, nos 

níveis estadual e municipal, de modo a viabilizar a capacitação dos militares de 

ligação, por intermédio da modalidade de EAD. No mesmo sentido, é bastante 

oportuna a remessa de convites com o propósito de fazer com que profissionais do 

Sistema de DEC local ministrem estágios ou palestras nas próprias OM do EB. 

Amparado pela doutrina americana, este estudo aconselha a realização anual 

do Exercício Conjunto de Apoio à Defesa Civil (ECADEC), adestramento gerenciado 

pelo MD. Dessa forma, assim como ocorreu em anos anteriores, o ECADEC abarca 

a participação de todas as Forças Armadas e de outros Ministérios, de forma a 

aperfeiçoar o processo de coordenação dos esforços colaborativos,  estimular o 

trabalho em conjunto, a praticar o método SCO e a manter a unidade de esforços no 

gerenciamento de riscos e de resposta aos desastres. 

Ademais, é recomendável a presença de pesquisadores e especialistas nos 

exercícios de adestramentos da FADEC, principalmente no nível tático das 

operações, de modo complementar ao processo de implantação da Força 

Humanitária nos C Mil A.  

Como produto final, foi elaborada uma proposta de Caderno de Instrução 

(Apêndice Q) destinada a auxiliar a tropa na preparação completa dos efetivos, para 

atuarem em OCCDEC, fruto de inundações. Dessa forma, esta proposta de produto 

doutrinário sintetizará as concepções voltadas para o aprimoramento da 

qualificação, do adestramento e da capacitação técnica e tática em ações de 

resposta imediata às inundações. 

Assim, o presente trabalho buscou contribuir com a Doutrina Militar Terrestre, 



222 

 

nas OCCA, apresentando as capacitações operacionais específicas de uma tropa de 

qualquer natureza nas ações de resposta imediata às inundações. Conforme 

constatado, o ganho de efetividade no apoio à população está intrinsicamente ligado 

ao investimento da capacitação dos recursos humanos e no emprego judicioso dos 

efetivos e dos materiais de dotação. 

Por fim, a hipótese de estudo foi esclarecida e foi solucionado o problema 

proposto. Logo, a consolidação da capacitação específica apropriada, a busca pelo 

trabalho em conjunto e as frequentes atividades de qualificação e adestramento 

interagências devem visar não somente o preparo da EB, mas, também, o aumento 

da capacidade de respostas das demais agências. Com isso, o Sistema de Defesa 

Civil se torna mais eficiente e fortalecido, o que proporciona, cada vez mais, uma 

menor dependência da F Ter nas ações imediatas às inundações. 

 

5.1 LIMITES 

 

Tendo por parâmetro o problema de pesquisa levantado, a pesquisa foi 

direcionada para a capacitação operacional específica da tropa no nível tático das 

operações, na fase da resposta imediata às inundações, no território nacional. Ou 

seja, não foi abordado o gerenciamento de crises de outros tipos de desastres 

naturais, antrópicos ou mistos, bem como não foram relatados eventos adversos 

provenientes de conflito armado. Foi estabelecido o emprego da F Ter para os dias 

atuais e futuros, em situação de não-guerra, não inferindo dados sobre a 

participação de tropas brasileiras em missões humanitárias no exterior ou o uso de 

Forças Armadas estrangeiras em território nacional. 

Além disso, o presente trabalho monográfico não pretendeu fazer estudo 

histórico. Entretanto, cabe ressaltar a limitação imposta pela perda ou falta de 

relatórios detalhados e a escassez de estudos descritivos de operações passadas.  

Apesar dos processos de coordenação dos esforços colaborativos e de 

gerenciamento de crises serem semelhantes, este trabalho científico não deve ser 

generalizado em relação a outros desastres naturais. Para cada tipo de desastre, 

ocorre a especificidade de serviços essenciais degradados, gerando demandas 

populacionais diferentes. Consequentemente, as ações de respostas imediatas 

poderão ser diferentes, influenciando, por sua vez, a capacitação da tropa. 
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Esta pesquisa se limitou a analisar as FADEC estruturadas com base em um 

Comando enquadrante e em um Comando de U Local. Entretanto, esta pesquisa 

sugere trabalhos científicos com vistas à capacitação da FADEC estruturada com 

base em um Comando externo à região do desastre, visto que abrange os níveis 

operacional e estratégico das operações. 

Durante a pesquisa, o emprego do Pel DQBRN, dos elementos de Av Ex, do 

Dst Log e do Pel PE não foi detalhadamente abordado neste estudo, justificando a 

realização de pesquisas aprofundadas oportunamente. Nesse mesmo escopo, esta 

pesquisa propõe o desenvolvimento de estudos específicos, no nível tático das 

operações, sobre o preparo e o emprego do Dst Com em OADEC, visto que foi 

considerada uma das maiores deficiências na prontidão operativa da F Ter.  

Ademais, o modelo de DRI proposto por este estudo contém elementos 

altamente especializados e técnicos na organização do pessoal, sendo inviável a 

estruturação por uma OM de qualquer natureza sem o apoio do C Mil A, ao qual é 

subordinada. Portanto, a estruturação das Eqp C², Eqp Log e Eqp Eng não foi alvo 

de avaliação deste estudo, configurando um limite desta pesquisa. 

Diante da necessidade de apoio emergencial de atendimento médico-

hospitalar, esta pesquisa recomenda maiores estudos, no nível tático, sobre o 

emprego do Módulo de Saúde em OADEC, de forma a evitar sobreposição de 

tarefas e duplicidades de esforços. 

Com vistas à possibilidade de incremento de novas tecnologias e 

especializações requeridas em situações de emergência que envolvam o risco de 

perdas de vidas humanas, este estudo incita a pesquisa científica sobre o uso de 

sensores aéreos e sistemas de aeronaves não tripuladas, de modo a integrarem às 

capacidades operacionais da Função de Combate Inteligência. Estes dispositivos 

fornecem aos GRAC informações poderosas para ajudá-los a avaliar a situação no 

terreno, principalmente nos estágios iniciais de resposta. 

Com vistas à integração do processo decisório, este estudo recomenda, com 

prioridade, maiores estudos sobre o método do Sistema de Comando em Operações 

(SCO), bem como a inserção desta pauta como assunto a ser explorado nos Blocos 

de Matérias relativos às OCCA, das escolas de formação ou de aperfeiçoamento. 

 A existência de um Caderno de Instrução, constante no Apêndice Q, 

apresenta um direcionamento de capacitação operacional específica da tropa em 

OADEC decorrente das inundações de média e grande intensidade, sendo aplicável 
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até o nível U. Entretanto, ressalta-se que não se trata do emprego do EB na 

coordenação às ações de resposta, mas de ações de resposta imediata, 

coordenadas pela DEC. Portanto, o Caderno de Instrução não supre a demanda de 

articulação com as agências envolvidas no desastre ou a necessidade de realização 

de cursos e estágios junto à DEC municipal. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO 

Este questionário faz parte da Pesquisa realizada pelo Cap Cav RICARDO 

SPADER, da turma de formação de 2008 da AMAN, mestrando em Ciências 

Militares, sobre o seguinte tema: Operações de Cooperação e Coordenação com a 

Defesa Civil: contribuições para o emprego de uma Organização Militar em resposta 

às inundações no território nacional.  

Entende-se que a fase do preparo, ligada à organização de pessoal e 

material, à capacitação técnica e tática, à qualificação e ao adestramento do 

pessoal, é condição sine qua non à efetividade do emprego das OM do EB em 

Operações de Apoio à Defesa Civil fruto de inundações no território nacional.  

A presente pesquisa tem por finalidade apresentar as capacitações 

operacionais específicas necessárias a uma tropa de qualquer natureza para realizar 

Operações de Apoio à Defesa Civil em resposta imediata às inundações. Cabe à 

pesquisa expor um mecanismo que oriente as OM em direção ao ganho de 

habilidades específicas por meio da doutrina, da instrução militar, do material de 

dotação e da estrutura organizacional, com o fim de se tornar um instrumento 

eficiente de emprego nas ações subsequentes às inundações. 

Com esta investigação, espera-se compilar as informações coletadas em uma 

proposta de Caderno de Instrução destinado a auxiliar a tropa na preparação 

completa dos efetivos para atuar em Operações de Cooperação e Coordenação com 

a Defesa Civil fruto de inundações. Dessa forma, esta proposta de produto 

doutrinário sintetizará as concepções voltadas para o aprimoramento da 

qualificação, do adestramento e da capacitação técnica e tática em ações de 

resposta imediata às inundações.  

Desde já agradeço a atenção dispensada, colocando-me à disposição no 

celular (21) 997801833 e no e-mail r_spader@hotmail.com.   

Público: Oficiais, Subtenentes e Sargentos Comandantes de frações e 

que servem em OM com sede localizada em região ou próximo de municípios 

considerados de alto risco de inundação. 
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Posto/Graduação: ________________ Fração/Seção: ____________________ 

OM: _____________________________ Cidade/Estado: ____________________ 

1. O senhor já participou de alguma Operação de Apoio à Defesa Civil ou de algum 

Exercício de Adestramento da Força de Apoio à Defesa Civil, ambas em situação de 

desastres decorrentes de inundações? Caso afirmativo, especifique nas linhas 

abaixo, citando o nome da operação/exercício, o local, o ano, a fração e a OM a qual 

era subordinado. 

(   ) Não (   ) Sim 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. O senhor conhece alguma legislação específica que ampara o emprego da tropa 

em ações subsidiárias em apoio à Defesa Civil? Caso positivo, especifique nas 

linhas abaixo. 

(    ) Não (    ) Sim 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. O senhor conhece as consequências legais caso o senhor realize ações em 

desacordo com o arcabouço jurídico ou com o Decreto Presidencial que normatizam 

as Operações de Apoio à Defesa Civil? 

(    ) Não (    ) Sim 

 

4. O senhor conhece a organização e as capacidades da Defesa Civil do Município 

ou do Estado em que sua OM se encontra? Caso positivo, especifique nas linhas 

abaixo como o senhor adquiriu esse conhecimento. 

(    ) Não (    ) Sim 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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5. Ao longo de sua formação militar nas Escolas de Formação ou Aperfeiçoamento, 

o senhor foi instruído sobre as Operações de Apoio à Defesa Civil? Caso positivo, 

especifique o local e o ano. 

(    ) Não (    ) Sim 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Como o senhor avalia o seu conhecimento atual referente às capacitações 

operacionais específicas (doutrina e adestramento) em Operações de Apoio à 

Defesa Civil? 

(    ) Excelente. (    ) Muito bom. (    ) Bom. (    ) Regular. (    ) Insuficiente. 

 

7. Na opinião do senhor, como o senhor avalia a condição de sua OM possuir à 

disposição uma fonte de consulta que oriente a capacitação operacional específica 

dos efetivos voltada para Operações de Apoio à Defesa Civil decorrentes de 

inundações? 

(    ) Muito importante. (    ) Importante. (    ) Pouco importante. (    ) Sem importância.                                                  

  

8. O senhor concorda que um Caderno de Instrução pode auxiliar a tropa na 

preparação completa dos efetivos (doutrina, organização, adestramento e meios) 

para atuar em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil fruto 

de inundações? 

(    ) Sim           (    ) Não   

 

9. Com qual frequência anual a sua fração se adestrou ESPECIFICAMENTE para 

ser empregada em ações de resposta às inundações? 

(    ) Mais de 3 (    ) 3 (    ) 2 (    )1 (    ) Nenhuma. A tropa é/foi adestrada com 

adaptações do adestramento convencional. 

Observações, julgadas úteis, sobre o preparo da tropa. (SFC)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10. Tendo por premissa que a sede da sua OM localiza-se em região ou próximo de 

locais de risco de inundações, o senhor considera que a capacitação específica dos 

efetivos para Operações de Apoio à Defesa Civil (instruções, aprestamento, 

organização de efetivos e adestramentos) deve ser encarada como atividade: 

(    ) muito importante. (    ) importante. (    ) pouco importante. (    ) sem importância. 

 

11. Como o senhor avalia o nível de prontidão operativa da sua OM, nos dias atuais, 

para realizar Operações de Apoio à Defesa Civil em resposta às inundações no 

Estado/Município em que a OM do senhor se encontra? 

(    ) Excelente. (    ) Muito bom. (    ) Bom. (    ) Regular. (    ) Insuficiente. 

 

12. Na opinião do senhor, o senhor considera que a composição de material de 

emprego militar da sua fração atual é ideal ou adequada para realizar Operações 

de Apoio à Defesa Civil? 

(    ) Sim. (    ) Parcialmente. (    ) Não. (   ) Não sei opinar a respeito. 

 

13. Na opinião do senhor, qual a importância das frações originalmente constituídas 

(GC, Pel e SU) permanecerem com a mesma organização no caso de acionamento 

para Operações de Apoio à Defesa Civil decorrentes de inundações, com vistas à 

manutenção dos laços táticos? 

(    ) Muito importante. (    ) Importante. (    ) Pouco Importante. (    ) Sem importância.                                                  

 

14. Tendo por premissa que a sede desta OM localiza-se em região ou próximo de 

local de elevado risco de inundação, o senhor considera que instruções voltadas 

para a capacitação técnica e tática específica dos Efetivo Profissional (CTTEP) 

com vistas às Operações de Apoio à Defesa Civil deva ser encarada como atividade: 

(    ) muito importante. (    ) importante. (    ) pouco importante. (    ) sem importância. 

 

15. Na opinião do senhor, em qual fase do ano de instrução seria a mais próxima do 

ideal para a qualificação do soldado do Efetivo Variável (EV) da sua OM em 

Operações de Apoio à Defesa Civil? 

(   ) Fase Básica.  (   ) Fase de Qualificação (antes de instruções de GLO).  (   ) Fase 

de Qualificação (após as instruções de GLO).  (   ) Após as Fases de Adestramento 

(fim do ano).  (   ) Não é necessário esse tipo de qualificação para o Soldado EV. 
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16. Na opinião do senhor, em qual fase do ano de instrução seria a mais próxima do 

ideal para o adestramento das frações da sua OM em Operações de Apoio à 

Defesa Civil? 

(  ) Após a Fase de Qualificação (após o adestramento em Op GLO). (  ) Próximo da 

época do ano em que, historicamente, ocorrem inundações no Estado. (  ) Após as 

Fases de Adestramento em Defesa Externa (fim do ano). (  ) Não é necessário esse 

tipo de adestramento para a OM.  

 

17. Caso a sua fração tenha recebido instruções visando a atuação em Operações 

de Apoio à Defesa Civil decorrente de inundação, essas instruções foram suficientes 

para a capacitação da tropa para esse fim?  

(   ) Sim.  (   ) Não.  (   ) Não foram ministradas instruções para esse fim. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 

SEMIESTRUTURADA 

 

OFICIAL INTERMEDIÁRIO DO EB ESPECIALISTA NO NÍVEL TÁTICO EM 

OPERAÇÕES INTERAGÊNCIAS EM RESPOSTA ÀS INUNDAÇÕES 

 

1. Na opinião do senhor, o referencial teórico nacional acerca da capacitação 

operacional específica da tropa em Operações de Cooperação e Coordenação com 

a Defesa Civil fruto de inundações, no nível tático, mostram-se escassos ou são 

suficientes?  

 

2. Quais as fontes de consulta nacional que o senhor tem como referência 

para realizar o planejamento em Operações de Cooperação e Coordenação com a 

Defesa Civil fruto de inundações? 

 

3. O senhor considera que na literatura nacional existe uma lacuna doutrinária 

quanto à abordagem no planejamento, na capacitação e no adestramento das 

Organizações Militares de valor até Unidade em Operações de Cooperação e 

Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações? 

 

4. O senhor considera que os Blocos de Assuntos previstos nos Programa-

Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do Soldado (EB70-PP-11.012) e 

Programa-Padrão de Instrução da CTTEP (EB70-PP-11.014) são insuficientes para 

a capacitação, o aperfeiçoamento e o adestramento da tropa em operações em 

questão? Nesse mesmo escopo, o senhor julga necessário a complementação 

desses documentos regulatórios com Blocos de Assuntos e Matérias de Instrução 

referentes às operações em questão? 

 

5. Na opinião do senhor, que outro documento regulatório das atividades de 

instrução seria necessário para abordar a capacitação, o adestramento e o 

aperfeiçoamento da tropa em relação às Operações de Cooperação e Coordenação 

com a Defesa Civil fruto de inundações?   
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6. Na opinião do senhor, qual o Período do Ano de Instrução mais adequado 

para a capacitação específica da tropa para Operações de Cooperação e 

Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações? 

 

7. O senhor avalia que os Oficiais de Ligação com a Defesa Civil das 

Organizações Militares até nível Unidade estão capacitados para exercerem este 

tipo de função? Em caso negativo, quais medidas podem ser adotadas para 

capacitá-los? 

 

8. O senhor avalia que os militares instrutores e monitores do Corpo de Tropa 

estão capacitados em ministrar instruções ou adestrar a tropa para agir em 

Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações?  

 

9. O senhor avalia que um Caderno de Instrução poderia auxiliar de maneira 

eficiente os instrutores e monitores de tropa na preparação completa dos efetivos 

para atuarem em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil 

fruto de inundações? 

 

10. O senhor avalia que a tropa, independente da sua natureza, possui a 

organização estrutural de pessoal necessária para atuar em Operações de 

Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações? 

 

11. Qual a consideração que o senhor faz em relação ao emprego judicioso 

dos meios disponíveis pela tropa nesse tipo de operação? 

 

12. O senhor usa como referência alguma fonte de consulta estrangeira para 

o planejamento de Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil 

fruto de inundações, tendo vista a sua escassez na literatura nacional? Caso 

positivo, quais fontes de consulta?  

 

13. O senhor tem mais alguma contribuição sobre o assunto que gostaria de 

compartilhar para o prosseguimento da pesquisa? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 

SEMIESTRUTURADA 

ROTEIRO ENTREVISTA EXPLORATÓRIA – OFICIAL SUPERIOR DA DIVISÃO DE 

COORDENAÇÃO CIVIL MILITAR DA CHEFIA DO EMPREGO DA FORÇA 

TERRESTRE DO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

  

1. Na opinião do senhor, o referencial teórico nacional acerca da capacitação 

operacional específica da tropa em Operações de Cooperação e Coordenação com 

a Defesa Civil fruto de inundações, no nível tático, mostram-se escassos ou são 

suficientes?  

 

2. Quais as fontes de consulta nacional que o senhor tem como referência 

para realizar o planejamento em Operações de Cooperação e Coordenação com a 

Defesa Civil fruto de inundações? 

 

3. Quais os amparos legais que a Divisão de Coordenação Civil Militar usa no 

emprego da Força Terrestre em ações subsidiárias em apoio à Defesa Civil? 

 

4. O senhor considera que na literatura nacional existe uma lacuna doutrinária 

quanto à abordagem no planejamento, na capacitação e no adestramento das 

Organizações Militares de valor até Unidade em Operações de Cooperação e 

Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações? 

 

5. Na opinião do senhor, que outro documento regulatório das atividades de 

instrução seria necessário para abordar a capacitação, o adestramento e o 

aperfeiçoamento da tropa em relação às Operações de Cooperação e Coordenação 

com a Defesa Civil fruto de inundações?   

 

6. O senhor avalia que os Oficiais de Ligação com a Defesa Civil das 

Organizações Militares até nível Unidade estão capacitados para exercerem este 

tipo de função? Em caso negativo, quais medidas podem ser adotadas para 

capacitá-los? 
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7. Quais as principais missões da tropa, na opinião do senhor, no momento 

de socorro imediato à população vítima de inundações? 

 

8. O senhor avalia que a tropa, independente da sua natureza, possui a 

organização estrutural de pessoal necessária para atuar em Operações de 

Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações? 

 

9. O senhor avalia que a tropa encontra-se, neste momento, suficientemente 

preparada para atuar em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa 

Civil fruto de inundações?  

 

10. Qual a consideração que o senhor faz em relação ao emprego judicioso 

dos meios disponíveis pela tropa nesse tipo de operação? 

 

11. Nas operações de apoio à Defesa Civil nas inundações nos estados de 

Santa Catarina (2008), Alagoas e Pernambuco (2010), Rio de Janeiro (2011) e 

Paraná (2014), houve o efetivo atendimento da população em termos de 

necessidades fruto de inundações?  

 

12. Quais são os principais apoios solicitados pela Defesa Civil à Força 

Terrestre em caso de Operações Interagências fruto de inundações? 

 

13. Existem, atualmente, parcerias com o Ministério de Desenvolvimento 

Regional ou com outro órgão do governo no sentido de promover a capacitação de 

militares para atuar em Operações Interagências fruto de inundações? 

 

14 O senhor tem mais alguma contribuição sobre o assunto que gostaria de 

compartilhar para o prosseguimento da pesquisa? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 

SEMIESTRUTURADA 

 

ANALISTA DO CENTRO DE DOUTRINA DO EXÉRCITO DO COMANDO DE 

OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

1. Na opinião do senhor, o referencial teórico nacional acerca da capacitação 

operacional específica da tropa em Operações de Cooperação e Coordenação com 

a Defesa Civil fruto de inundações, no nível tático, mostram-se escassos ou são 

suficientes?  

 

2. Quais as fontes de consulta nacional que o senhor tem como referência 

para realizar o planejamento em Operações de Cooperação e Coordenação com a 

Defesa Civil fruto de inundações? 

 

3. O senhor considera que na literatura nacional existe uma lacuna doutrinária 

quanto à abordagem no planejamento, na capacitação e no adestramento das 

Organizações Militares de valor até Unidade em Operações de Cooperação e 

Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações? 

 

4. O senhor considera que os Blocos de Assuntos previstos nos Programa-

Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do Soldado (EB70-PP-11.012) e 

Programa-Padrão de Instrução da CTTEP (EB70-PP-11.014) são insuficientes para 

a capacitação, o aperfeiçoamento e o adestramento da tropa em operações em 

questão? Nesse mesmo escopo, o senhor julga necessário a complementação 

desses documentos regulatórios com Blocos de Assuntos e Matérias de Instrução 

referentes às operações em questão? 

 

5. Na opinião do senhor, que outro documento regulatório das atividades de 

instrução seria necessário para abordar a capacitação, o adestramento e o 

aperfeiçoamento da tropa em relação às Operações de Cooperação e Coordenação 

com a Defesa Civil fruto de inundações?   

 



245 

 

6. Na opinião do senhor, qual o Período do Ano de Instrução mais adequado 

para a capacitação específica da tropa para Operações de Cooperação e 

Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações? 

 

7. O senhor avalia que os militares instrutores e monitores do Corpo de Tropa 

estão capacitados em ministrar instruções ou adestrar a tropa para agir em 

Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações?  

 

8. O senhor avalia que um Caderno de Instrução poderia auxiliar de maneira 

eficiente os instrutores e monitores de tropa na preparação completa dos efetivos 

para atuarem em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil 

fruto de inundações? 

 

9. Consultando Programa-Padrão de Instrução de Preparação do Combatente 

Básico da Força Territorial (EB70-PP-11.001), documento voltado para as atividades 

de instrução dos Tiros de Guerra e de Organizações semelhantes, verifiquei que é 

previsto instruções de Ação Comunitária e Defesa Civil. O senhor julga que o 

Instrutor do Tiro de Guerra tem capacidade de ministrar este tipo de instrução? 

 

10. O senhor avalia que a tropa, independente da sua natureza, possui a 

organização estrutural de pessoal necessária para atuar em Operações de 

Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações? 

 

11. O senhor avalia que a tropa encontra-se, neste momento, suficientemente 

adestrada para atuar em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa 

Civil fruto de inundações?  

 

12. Atualmente, existem Planos de Cursos e Estágios em Nações Amigas em 

vigor com foco às ações emergenciais subsequentes a um desastre natural?   

 

13. Quais países que o senhor julga como referência no emprego das Forças 

Armadas em apoio às vítimas de desastre natural? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 

SEMIESTRUTURADA 

 

COORDENADOR DA SEÇÃO DE OPERAÇÕES COMPLEMENTARES DA 

SUBCHEFIA DE OPERAÇÕES DO MINISTÉRIO DA DEFESA (MD) 

 

1. Quais os amparos legais que o MD utiliza para o emprego da Força 

Terrestre em ações subsidiárias em apoio à Defesa Civil? 

 

2. Quais as fontes de consulta nacional que o senhor tem como referência 

para realizar o planejamento em Operações em Conjunto com outras Agências? 

 

3. O senhor avalia que os Oficiais de Ligação do Exército Brasileiro com a 

Defesa Civil estão capacitados para exercerem este tipo de função? Em caso 

negativo, quais medidas podem ser adotadas para capacitá-los? 

 

4. O senhor avalia que um produto doutrinário poderia auxiliar a tropa, de 

maneira eficiente, na preparação completa dos efetivos para atuarem em Operações 

de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações? 

 

5. Quais as principais missões da tropa, na opinião do senhor, no momento 

de socorro imediato à população vítima de inundações? 

 

7. O senhor avalia que a tropa encontra-se, neste momento, suficientemente 

adestrada para atuar em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa 

Civil fruto de inundações?  

 

8. Qual a consideração que o senhor faz em relação ao emprego judicioso 

dos meios disponíveis pela tropa nesse tipo de operação? 

 

9. Nas operações de apoio à Defesa Civil nas inundações nos estados de 

Santa Catarina (2008), Alagoas e Pernambuco (2010), Rio de Janeiro (2011) e 

Paraná (2014), houve o efetivo atendimento da população em termos de 

necessidades fruto de inundações?  
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10. Quais são os principais apoios solicitados pela Defesa Civil à Força 

Terrestre em caso de Operações Interagências fruto de inundações? 

 

11. Existem, atualmente, parcerias com o Ministério de Desenvolvimento 

Regional ou com outro órgão do governo no sentido de promover a capacitação de 

militares para atuar em Operações Interagências fruto de inundações? 

 

12. Sobre o Exercício Conjunto de Apoio à Defesa Civil (ECADEC), o senhor 

julga necessário que este tipo de adestramento fosse realizado no âmbito Unidade, 

abrangendo maior número de Organizações Militares participantes? 

 

13. O senhor usa como referência alguma fonte de consulta estrangeira para 

o planejamento de Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil 

fruto de inundações, tendo vista a sua escassez na literatura nacional? Caso 

positivo, quais fontes de consulta?  

 

14. Atualmente, existem previstos Planos de Cursos e Estágios em Nações 

Amigas ou Exercícios Conjuntos com outros países com foco às ações emergenciais 

subsequentes a um desastre natural?  

 

15. Quais países que o senhor julga como referência no emprego das Forças 

Armadas em apoio às vítimas de desastre natural? 

 

16. O senhor tem mais alguma contribuição sobre o assunto que gostaria de 

compartilhar para o prosseguimento da pesquisa? 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – MILITAR QUE EXERCEU A FUNÇÃO OFICIAL DE 

OPERAÇÕES (S-3) DURANTE O EXERCÍCIO DE ADESTRAMENTO DA FORÇA 

DE APOIO À DEFESA CIVIL E FORÇA DE AJUDA HUMANITÁRIA 

 

1. Na opinião do senhor, o referencial teórico nacional acerca da capacitação 

operacional específica da tropa em Operações de Cooperação e Coordenação com 

a Defesa Civil (Operações de Ajuda Humanitária) fruto de inundações, no nível 

tático, mostram-se escassos ou são suficientes?  

 

2. Quais as fontes de consulta nacional que o senhor tem como referência 

para realizar o planejamento em Operações de Cooperação e Coordenação com a 

Defesa Civil fruto de inundações (Operações de Ajuda Humanitária)? 

 

3. Na opinião do senhor, que outro documento regulatório das atividades de 

instrução seria necessário para abordar a capacitação, o adestramento e o 

aperfeiçoamento da tropa em Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações?   

 

4. O senhor considera que os Blocos de Assuntos previstos nos Programa-

Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do Soldado (EB70-PP-11.012) e 

Programa-Padrão de Instrução da CTTEP (EB70-PP-11.014) são insuficientes para 

a capacitação, o aperfeiçoamento e o adestramento da tropa em Operações de 

Ajuda Humanitária? Nesse mesmo escopo, o senhor julga necessário a 

complementação desses documentos regulatórios com Blocos de Assuntos e 

Matérias de Instrução referentes às operações em questão? 

 

5. Consultando Programa-Padrão de Instrução de Preparação do Combatente 

Básico da Força Territorial (EB70-PP-11.001), documento voltado para as atividades 

de instrução dos Tiros de Guerra e de Organizações semelhantes, verifiquei que é 

previsto instruções de Ação Comunitária e Defesa Civil. O senhor julga que o 

Instrutor do Tiro de Guerra tem capacidade de ministrar este tipo de instrução? 
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6. Na opinião do senhor, qual o Período do Ano de Instrução mais adequado 

para a capacitação específica da tropa para Operações de Ajuda Humanitária fruto 

de inundações? 

 

7. O senhor conhece a estrutura da Defesa Civil do Estado ou do Município? 

Este conhecimento foi repassado à tropa? 

 

8. O senhor avalia que os militares instrutores e monitores do Corpo de Tropa 

estão capacitados em ministrar instruções ou adestrar a tropa para agir em 

Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil/Operações de Ajuda 

Humanitária fruto de inundações? Em caso negativo, quais medidas podem ser 

adotadas para capacitá-los? 

 

9. Durante o ano de instrução, a tropa foi capacitada operacionalmente para 

cumprir as diversas missões oriundas do desastre em questão? Caso negativo, 

houve a adaptação dos conhecimentos adquiridos pela tropa por meio da instrução 

militar prevista para que a OM pudesse cumprir as missões a ela delegada? 

 

10. O senhor avalia que a tropa encontra-se, neste momento, suficientemente 

adestrada para atuar em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa 

Civil/Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações? Em caso negativo, quais 

medidas podem ser adotadas para capacitá-los? 

 

11. Quais matérias deveriam ser ministradas no Período de Instrução 

Individual de Qualificação voltadas para a formação dos integrantes da Companhia 

de Regate e Salvamento? 

 

12. Em relação à gestão do pessoal, como foi realizada a estruturação 

organizacional do efetivo da OM? Houve a manutenção da integridade tática das 

frações? 

 

13. Em relação à gestão do material de emprego militar, a OM possuía em 

seu QDM algum meio específico para esse tipo de operação? Caso negativo, a falta 

de materiais limitou o emprego da OM? 
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14. Em relação à gestão do material de emprego militar, como foi empregado 

o material de emprego militar da OM nessa operação? Houve o emprego dual do 

material (material que é destinado à Defesa Externa sendo utilizado nessa 

operação)? 

15. Na opinião do senhor, a OM deve adquirir meios específicos para atuar em 

Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações? Ou o emprego dual dos 

materiais pré-existentes são adequados para as demandas da Defesa Civil? 

 

16. Como o senhor avalia a coordenação das missões junto às agências 

presentes na operação? O senhor julga necessário uma capacitação específica do 

Oficial de Ligação da OM com as agências nesse tipo de operação? 

 

17. Em relação à natureza da tropa, apesar da OM não ser vocacionada para 

as Operações de Apoio à Defesa Civil, as missões delegadas à OM foram 

cumpridas? Quais fatores podem ter cooperado para este resultado? 

 

18. Em relação ao cumprimento das missões simuladas, o senhor julga que 

houve eficiência no cumprimento das missões? O desempenho das ações da tropa 

poderia ter sido melhor se a tropa tivesse tido maior tempo de capacitação para esse 

tipo de operação? 

 

19. Em relação ao cumprimento das missões simuladas, o senhor julga que 

houve efetividade nas missões recebidas? Houve alguma missão que não foi 

cumprida ou não foi possível ser delegada à OM por falta de instrução ou 

adestramento da tropa? 

 

20. Em relação ao emprego dos meios da OM, o senhor julga que a tropa 

soube empregar os meios de dotação da OM (que era destinado às operações 

convencionais) nas diversas missões dessa operação, proporcionando efetividade e 

eficiência nas ações desempenhadas?  
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APÊNDICE G – ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – COMANDANTE DA FORÇA DE AJUDA 

HUMANITÁRIA E FORÇA DE APOIO À DEFESA CIVIL 

 

1. Na opinião do senhor, o referencial teórico nacional acerca da capacitação 

operacional específica da tropa em Operações de Cooperação e Coordenação com 

a Defesa Civil (Operações de Ajuda Humanitária) fruto de inundações, no nível 

tático, mostram-se escassos ou são suficientes?  

 

2. Quais as fontes de consulta nacional que o senhor tem como referência 

para realizar o planejamento em Operações de Cooperação e Coordenação com a 

Defesa Civil fruto de inundações (Operações de Ajuda Humanitária)? 

 

3. O senhor avalia que um Caderno de Instrução poderia auxiliar de maneira 

eficiente os instrutores e monitores de tropa na preparação completa dos efetivos 

para atuarem Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações? 

 

4. O senhor considera que os Blocos de Assuntos previstos nos Programa-

Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do Soldado (EB70-PP-11.012) e 

Programa-Padrão de Instrução da CTTEP (EB70-PP-11.014) são insuficientes para 

a capacitação, o aperfeiçoamento e o adestramento da tropa em Operações de 

Ajuda Humanitária? Nesse mesmo escopo, o senhor julga necessário a 

complementação desses documentos regulatórios com Blocos de Assuntos e 

Matérias de Instrução referentes às operações em questão? 

 

5. Durante o ano de instrução, a tropa foi capacitada operacionalmente para 

cumprir as diversas missões oriundas do desastre em questão? Caso negativo, 

houve a adaptação dos conhecimentos adquiridos pela tropa por meio da instrução 

militar prevista para que a OM pudesse cumprir as missões a ela delegada? 

 

6. O senhor avalia que a tropa encontra-se, neste momento, suficientemente 

adestrada para atuar em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa 
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Civil/Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações? Em caso negativo, quais 

medidas podem ser adotadas para capacitá-los? 

 

7. Na opinião do senhor, qual o Período do Ano de Instrução mais adequado 

para a capacitação específica da tropa para Operações de Ajuda Humanitária fruto 

de inundações? 

 

8. Quais foram os critérios de seleção para a escolha dos elementos de 

ligação com a Defesa Civil? Quais são as suas funções nas OM de origem? 

 

9. O senhor avalia que os militares instrutores e monitores do Corpo de Tropa 

estão capacitados em ministrar instruções ou adestrar a tropa para agir em 

Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil/Operações de Ajuda 

Humanitária fruto de inundações? Em caso negativo, quais medidas podem ser 

adotadas para capacitá-los? 

 

10. Em relação à gestão do material de emprego militar, a OM possui em seu 

QDM algum meio específico para esse tipo de operação? Caso negativo, a falta de 

materiais limita o emprego da OM? 

 

11. O senhor avalia que a tropa, independente da sua natureza, possui a 

organização estrutural de pessoal necessária para atuar em Operações de Ajuda 

Humanitária fruto de inundações? Como seria essa organização? 

 

12. O senhor avalia que a tropa, independente da sua natureza, possui a 

organização estrutural de material necessária para atuar em Operações de Ajuda 

Humanitária fruto de inundações? Como seria essa organização? 

 

13. Na opinião do senhor, a OM deve adquirir meios específicos para atuar em 

Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações? Ou o emprego dual dos 

materiais pré-existentes são adequados para as demandas da Defesa Civil? 

 

14. A fim de evitar o “desperdício de missões”, quais as ações que podem ser 

desenvolvidas para reduzir o tempo de resposta inicial às inundações? 
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APÊNDICE H – ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – ASSESSOR JURÍDICO EM OPERAÇÕES DE 

AJUDA HUMANITÁRIA EM RESPOSTA ÀS INUNDAÇÕES EM TERRITÓRIO 

NACIONAL 

 

1. Quais as leis brasileiras que amparam o emprego da tropa em ações 

subsidiárias decorrentes de inundações 

 

2. Existem diferenças entre o Decreto Presidencial que autoriza o emprego do 

Exército em ações subsidiárias e o Decreto Presidencial que autoriza o emprego do 

Exército na Garantia da Lei e da Ordem (poder de Polícia)? 

 

3. Quais as consequências legais para o militar nas ações que vão em 

desacordo com o arcabouço jurídico ou com o Decreto Presidencial que normatizam 

as Operações de Apoio à Defesa Civil? 
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APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – MILITAR QUE EXERCEU A FUNÇÃO OFICIAL DE 

OPERAÇÕES (S-3) DURANTE O EMPREGO REAL DE ORGANIZAÇÃO MILITAR 

EM OPERAÇÕES DE APOIO À DEFESA CIVIL 

1. Em qual Operação de Apoio à Defesa Civil o senhor participou (onde, 

quando, por quanto tempo, qual OM etc.)? 

 

2. O senhor havia recebido alguma capacitação operacional específica ou 

alguma orientação em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa 

Civil (Operações de Apoio à Defesa Civil) fruto de inundações? 

 

3. O senhor se considerava suficientemente capacitado para exercer a função 

de Oficial de Ligação e/ou Oficial de Operações nesse tipo de operação? 

 

4. Em relação à gestão do pessoal, como foi realizada a estruturação 

organizacional do efetivo da OM? Houve a manutenção da integridade tática das 

frações? 

 

5. Durante o ano de instrução, a tropa foi capacitada operacionalmente para 

cumprir as diversas missões oriundas do desastre em questão? Caso negativo, 

houve a adaptação dos conhecimentos adquiridos pela tropa por meio da instrução 

militar prevista para que a OM pudesse cumprir as missões a ela delegada? 

 

6. Em relação à gestão do material de emprego militar, a OM possuía em seu 

QDM algum meio específico para esse tipo de operação? Caso negativo, a falta de 

materiais limitou o emprego da OM? 

 

7. Em relação à gestão do material de emprego militar, como foi empregado o 

material de emprego militar da OM nessa operação? Houve o emprego dual do 

material (material que é destinado à Defesa Externa sendo utilizado nessa 

operação)? 

 

8. Quais foram as principais missões executadas pela tropa na operação? 
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9. Como o senhor avalia a coordenação das missões junto às agências 

presentes na operação? O senhor julga necessário uma capacitação específica do 

Oficial de Ligação da OM com as agências nesse tipo de operação? 

 

10. Em relação à natureza da tropa, apesar da OM não ser vocacionada para 

as Operações de Apoio à Defesa Civil, as missões delegadas à OM foram 

cumpridas?  

 

11. Em relação ao atendimento à população, o senhor julga que houve 

eficiência no cumprimento das missões? O desempenho das ações da tropa poderia 

ter sido melhor se a tropa tivesse sido capacitada para esse tipo de operação? 

 

12. Em relação ao atendimento à população, o senhor julga que houve 

efetividade nas missões recebidas? Houve alguma missão que não foi cumprida ou 

não foi possível ser delegada à OM por falta de instrução ou adestramento da tropa? 

 

13. Em relação ao emprego dos meios da OM, o senhor julga que a tropa 

soube empregar os meios de dotação da OM (que era destinado às operações 

convencionais) nas diversas missões dessa operação, proporcionando efetividade 

nas ações desempenhadas? Houve alguma missão que não foi cumprida ou não foi 

possível ser delegada à OM por falta de material de dotação? 

 

14. Em relação ao emprego dos meios da OM, o senhor julga que a tropa 

soube empregar os meios de dotação da OM (que era destinado às operações 

convencionais) nas diversas missões dessa operação, proporcionando eficiência nas 

ações desempenhadas?  
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APÊNDICE J – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROFISSIONAL DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL 

ESTADUAL 

1. Quais são as competências e as capacidades da Defesa Civil nas ações 

decorrentes de inundação de grande proporção? 

 

2. Como funciona a coordenação interagências na fase de resposta? É por 

meio de um Gabinete de Crise ou órgão similar criado com essa atribuição? 

  

3. Quais são as atribuições dos elementos de ligação destacados para realizar 

as coordenações com a Defesa Civil? Quais as capacidades que esse elemento deve 

possuir? 

 

4. Como podem ser capacitados os agentes de outros órgãos integrantes do 

Sistema de Defesa Civil com vistas às ações de coordenação das tarefas em caso de 

inundações severas? 

 

5. Quais são as principais demandas da população nas durante uma 

catástrofe oriunda de inundação? 

 

6. Quais são os principais apoios solicitados pela Defesa Civil à Força 

Terrestre, no socorro imediato, em casos de catástrofes naturais oriundas de 

inundações? (retirar a população da área de risco e transportá-las para os abrigos 

temporários; transporte, confecção de cestas básicas, distribuição com os donativos; 

resgate de vítimas)? 

 

7. O apoio do Exército Brasileiro à Defesa Civil em ações decorrentes de 

inundações severas é essencial para o socorro às vítimas? 

 

8. A fim de evitar o “desperdício de missões, quais as ações que podem ser 

desenvolvidas para reduzir o tempo de resposta inicial às inundações? 
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APÊNDICE K – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE 

SANTA CATARINA  

 

1. Como é realizada a estruturação organizacional dos efetivos empregados 

pelo CBMSC para fazer frente às inundações severas? 

 

2. Onde são formados e/ou capacitados os Bombeiros Militares para atuarem 

em operações oriundas de inundações? Como é gerido o Ano de Instrução do 

CBMSC? 

 

3. Quais são as competências que o Bombeiro Militar deve possuir para estar 

capacitado a participar de Operações fruto de inundações severas? 

 

4. Quais são os principais meios utilizados pelo CBMSC no apoio às vítimas 

de inundações? 

 

5. Quais são as principais atividades executadas pelo CBMSC no apoio às 

vítimas ode inundações? 

 

6. Quais as atividades que o Exército Brasileiro deve desempenhar para 

cooperar com a Defesa Civil nas ações decorrentes das inundações?  

 

7. Quais são as principais ações de coordenação com a Defesa Civil durante 

as inundações? Como elas são realizadas? 

 

8. Na opinião do senhor, quais são os critérios para a seleção do elemento de 

ligação com a Defesa Civil? Quais são as suas funções nas OM de origem? 

 

9. O senhor tem mais alguma contribuição sobre o assunto que gostaria de 

compartilhar para o prosseguimento da pesquisa? 
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APÊNDICE L – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – GERENTE DO SUBPROJETO AJUDA 

HUMANITÁRIA 

 

1. Na opinião do senhor, o referencial teórico nacional acerca da capacitação 

operacional específica da tropa em Operações de Cooperação e Coordenação com 

a Defesa Civil (Operações de Ajuda Humanitária) fruto de inundações, no nível 

tático, mostram-se escassos ou são suficientes?  

 

2. Quais as fontes de consulta nacional que o senhor tem como referência 

para realizar o planejamento em Operações de Cooperação e Coordenação com a 

Defesa Civil fruto de inundações (Operações de Ajuda Humanitária)? 

 

3. O senhor usa como referência alguma fonte de consulta estrangeira para o 

planejamento Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações, tendo vista a 

sua escassez na literatura nacional? Caso positivo, quais fontes de consulta?  

 

4. Na opinião do senhor, que outro documento regulatório das atividades de 

instrução seria necessário para abordar a capacitação, o adestramento e o 

aperfeiçoamento da tropa em Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações?   

 

5. O senhor considera que os Blocos de Assuntos previstos nos Programa-

Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do Soldado (EB70-PP-11.012) e 

Programa-Padrão de Instrução da CTTEP (EB70-PP-11.014) são insuficientes para 

a capacitação, o aperfeiçoamento e o adestramento da tropa em Operações de 

Ajuda Humanitária? Nesse mesmo escopo, o senhor julga necessário a 

complementação desses documentos regulatórios com Blocos de Assuntos e 

Matérias de Instrução referentes às operações em questão? 

 

6. Consultando Programa-Padrão de Instrução de Preparação do Combatente 

Básico da Força Territorial (EB70-PP-11.001), documento voltado para as atividades 

de instrução dos Tiros de Guerra e de Organizações semelhantes, verifiquei que é 
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previsto instruções de Ação Comunitária e Defesa Civil. O senhor julga que o 

Instrutor do Tiro de Guerra tem capacidade de ministrar este tipo de instrução? 

 

7. Na opinião do senhor, qual o Período do Ano de Instrução mais adequado 

para a capacitação específica da tropa para Operações de Ajuda Humanitária fruto 

de inundações? 

 

8. O senhor avalia que os Oficiais de Ligação com a Defesa Civil das 

Organizações Militares até nível Unidade estão capacitados para exercerem esta 

função? Em caso negativo, quais medidas podem ser adotadas para capacitá-los? 

 

9. O senhor avalia que os militares instrutores e monitores do Corpo de Tropa 

estão capacitados em ministrar instruções ou adestrar a tropa para agir em 

Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil/Operações de Ajuda 

Humanitária fruto de inundações? Em caso negativo, quais medidas podem ser 

adotadas para capacitá-los? 

 

10. O senhor avalia que a tropa encontra-se, neste momento, suficientemente 

adestrada para atuar em Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa 

Civil/Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações? Em caso negativo, quais 

medidas podem ser adotadas para capacitá-los? 

 

11. O senhor avalia que um Caderno de Instrução poderia auxiliar de maneira 

eficiente os instrutores e monitores de tropa na preparação completa dos efetivos 

para atuarem Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações? 

 

12. Quais são as tarefas mínimas necessárias que a Força de Ajuda 

Humanitária deve ser capacitada a executar no emprego em Operações de Ajuda 

Humanitária fruto uma inundação?  

 

13. O senhor avalia que a tropa, independente da sua natureza, possui a 

organização estrutural de pessoal necessária para atuar em Operações de Ajuda 

Humanitária fruto de inundações? Como seria essa organização? 
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14. O senhor avalia que a tropa, independente da sua natureza, possui a 

organização estrutural de material necessária para atuar em Operações de Ajuda 

Humanitária fruto de inundações? Como seria essa organização? 

 

15. Na opinião do senhor, a OM deve adquirir meios específicos para atuar em 

Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações? Ou o emprego dual dos 

materiais pré-existentes são adequados para as demandas da Defesa Civil? 

 

16. Qual a consideração que o senhor faz em relação ao emprego judicioso 

dos meios disponíveis ao Exército para as Operações de Ajuda Humanitária fruto de 

inundações? 

 

17. Existem, atualmente, parcerias com o Ministério de Desenvolvimento 

Regional ou com outro órgão do governo no sentido de promover a capacitação de 

militares para atuar em Operações Interagências fruto de inundações? 

 

18. A fim de evitar o “desperdício de missões”, quais as ações que podem ser 

desenvolvidas para reduzir o tempo de resposta inicial às inundações? 

 

19. O senhor tem mais alguma contribuição sobre o assunto que gostaria de 

compartilhar para o prosseguimento da pesquisa? 
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APÊNDICE M – ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – OFICIAL ESTRANGEIRO OU OFICIAL BRASILEIRO 

COM CURSO BÁSICO DE EMERGÊNCIAS NA ESPANHA 

 

1. Quais são as experiências que o senhor possui em operações militares em 

apoio às vítimas de desastres naturais do tipo inundação?  

  

2. Quais as capacitações que o senhor recebeu que estão relacionadas ao 

emprego do Exército estrangeiro em ações de apoio à população?  

 

3. No Exército estrangeiro, qual a fonte de consulta nacional ou estrangeira 

utilizada como referência na capacitação operacional da tropa com vistas as ações 

subsequentes às inundações graduais ou bruscas? 

 

4. Como o Exército estrangeiro capacita os efetivos com vistas à prontidão 

operativa face ao emprego da tropa em ações subsequentes às inundações? 

 

5. Como é realizada a integração das agências empregadas em desastres 

naturais do tipo inundação no País estrangeiro? 
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APÊNDICE N – OBSERVAÇÃO DIRETA  

  

Esta observação direta faz parte da dissertação de mestrado em Ciências 

Militares, cujo tema finalidade apresentar as capacitações operacionais específicas 

necessárias a uma tropa de qualquer natureza para realizar Operações de Ajuda 

Humanitária em resposta imediata às inundações. Cabe à pesquisa expor um 

mecanismo que oriente as Organizações Militares em direção ao ganho de 

habilidades específicas por meio da instrução militar, do material de dotação e da 

estrutura organizacional, com o fim de se tornar um instrumento eficiente de 

emprego nas ações subsequentes às inundações. Como contribuição, espera-se 

compilar as informações coletadas em uma proposta de Caderno de Instrução 

destinado a auxiliar a tropa na preparação completa dos efetivos para atuarem 

Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil fruto de inundações.  

Este instrumento de coleta de dados será realizado com um observador não 

participante, pois o pesquisador terá contato com a tropa observada, entretanto não 

haverá interação com ela, apenas presenciará os itens e procedimentos adotados. 

Ainda, será uma observação individual, pois o único observador será o pesquisador.   

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: a ausência de capacitação operacional específica prevista em Produtos 

Doutrinários influencia o desempenho da tropa em Operações de Cooperação e 

Coordenação com a Defesa Civil nas ações de resposta imediata às inundações? 

A fim de encontrar respostas para o referido problema, esta observação direta 

objetiva verificar a capacitação operacional específica e o desempenho das diversas 

frações que participam do Exercício da Força de Apoio à Defesa Civil da 4ª Brigada 

de Infantaria Leve de Montanha, inserida em um contexto de desastre provocado por 

inundação. 

Em relação à capacitação operacional para as Operações de Ajuda 

Humanitária no contexto das inundações, serão observados a estruturação 

organizacional do efetivo e o quadro de distribuição de material específico. 

No tocante ao desempenho da tropa nas ações desenvolvidas no Exercício, 

serão observados aspectos em relação ao pessoal, aos meios empregados e à 

efetividade no cumprimento das missões.  
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CAPACITAÇÃO OPERACIONAL ESPECÍFICA DA TROPA 

 

1. ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO EFETIVO 

 

a. Qual o efetivo empregado nesta tropa? 

b. Elementos de qual fração do Batalhão formam esta tropa? 

c. Qual é o organograma desta tropa? 

d. A tropa possui militares do efetivo profissional e militares do efetivo variável? 

e. A tropa possui conhecimento técnico-profissional para as missões que irá 

desempenhar no Exercício? 

 

2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPECÍFICO 

 

a. Quais são os diversos materiais empregados por esta fração? 

b. A tropa realiza o emprego dual dos materiais de emprego militar? 

 

3. GESTÃO DO ADESTRAMENTO  

 

a. Em que período do ano de instrução militar os cabos e soldados foram 

doutrinariamente capacitados? 

b. Em que período do ano de instrução militar os oficiais e sargentos comandantes de 

fração foram doutrinariamente capacitados? 

c. Quais as instruções específicas voltadas para Operações de Ajuda Humanitária 

foram ministradas para a tropa? 

d. Em qual documento foi baseado o adestramento da tropa para Operações de 

Ajuda Humanitária? 
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DESEMPENHO DA TROPA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

1. PESSOAL 

 

a. Quais foram as atividades executadas pela tropa? 

b. Houve o cumprimento das missões delegadas às frações? 

c. Os militares de ligação com elementos da Defesa Civil estão cientes das suas 

funções? 

d. Os militares de ligação com a Defesa Civil têm ciência das capacidades da tropa? 

e. Quais são as necessidades da Defesa Civil em relação ao Exército Brasileiro? 

f. A ação de coordenação com a Defesa Civil foi eficiente? 

g. A ação de coordenação com as agências foi eficiente? 

 

2. MEIOS EMPREGADOS 

 

a. Qual a natureza da tropa empenhada nas missões? 

 

3. EFETIVIDADE NO CUMPRIMENTO DAS MISSÕES 

 

a. Durante o emprego da tropa, houve o emprego judicioso dos meios empenhados? 

b. Houve o atendimento da população necessitada após o emprego da tropa? 
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APÊNDICE O – ROTEIRO DE GRUPO FOCAL COM AGÊNCIAS 

 

ROTEIRO DE DEBATE – ESPECIALISTAS EM OPERAÇÕES DE AJUDA 

HUMANITÁRIA EM RESPOSTA ÀS INUNDAÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL 

PARTICIPANTES DO EXERCÍCIO DA FORÇA DE APOIO À DEFESA CIVIL  

 
Sou o Cap Cav RICARDO SPADER, da turma de formação de 2008 da 

AMAN, mestrando em Ciências Militares, ora instrutor do Curso de Cavalaria da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

Estou realizando uma pesquisa sobre o seguinte tema: OPERAÇÕES DE 

COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM A DEFESA CIVIL: CONTRIBUIÇÕES 

PARA O EMPREGO DE UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR EM RESPOSTA ÀS 

INUNDAÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL.  

Entende-se que a fase do preparo, ligada à organização de pessoal e 

material, à capacitação técnica e tática, à qualificação e ao adestramento do 

pessoal, é condição sine qua non à efetividade do emprego das OM do EB em 

Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações no território nacional.  

A presente pesquisa tem por finalidade apresentar as capacitações 

operacionais específicas necessárias a uma tropa de qualquer natureza para realizar 

Operações de Ajuda Humanitária em resposta imediata às inundações. Cabe à 

pesquisa expor um mecanismo que oriente as OM em direção ao ganho de 

habilidades específicas por meio da instrução militar, do material de dotação e da 

estrutura organizacional, com o fim de se tornar um instrumento eficiente de 

emprego nas ações subsequentes às inundações. 

Com esta investigação, espera-se compilar as informações coletadas em uma 

proposta de Caderno de Instrução destinado a auxiliar a tropa na preparação 

completa dos efetivos para atuarem em Operações de Cooperação e Coordenação 

com a Defesa Civil fruto de inundações. Dessa forma, esta proposta de produto 

doutrinário sintetizará as concepções voltadas para o aprimoramento da 

qualificação, do adestramento e da capacitação técnica e tática em ações de 

resposta imediata às inundações.  
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O presente grupo focal tem o propósito de constituir um debate em grupo 

orientado pelo pesquisador, como forma de coleta de dados pelo processo de 

formação de opiniões, em situações de concordância, discordância e debates entre 

seus membros. 

Por meio das discussões, os membros do grupo terão a liberdade de contribuir 

livre e espontaneamente sobre os tópicos a seguir: 

 

1. Quais são as competências e as capacidades das agências envolvidas nas 

ações decorrentes de inundação de grande proporção? 

 

2. Quais são as principais atividades executadas em Operações de Ajuda 

Humanitária nas primeiras 72 horas após uma inundação? 

 

3. Quais são as principais demandas da população nas primeiras 72 horas 

após uma catástrofe oriunda de inundação? 

 

4. Quais são os principais apoios solicitados pela Defesa Civil à Força 

Terrestre em caso de Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações nas 72 

horas inicias? (retirar a população da área de risco e transportá-las para os abrigos 

temporários; transporte, confecção de cestas básicas, distribuição com os donativos; 

resgate de vítimas)? 

 

5. Quais são os principais meios que a Defesa Civil, por meio do Corpo de 

Bombeiros Militar, utiliza para realizar operações decorrentes de inundações? 

 

6. O apoio do Exército Brasileiro à Defesa Civil em ações decorrentes de 

inundações severas é essencial para o socorro às vítimas? 

 

7. Como funciona a coordenação interagências na fase de resposta? É por 

meio de um Gabinete de Crise ou órgão similar criado com essa atribuição? 

 

Ao final do debate, espera-se obter de informações aprofundadas sobre 

conceitos e ideias referente às ações de preparação do Exército Brasileiro para a 

fase de resposta imediata às inundações. 
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APÊNDICE P – ROTEIRO DE GRUPO FOCAL PARA PÚBLICO MILITAR 

 

ROTEIRO DE DEBATE – ESPECIALISTAS EM OPERAÇÕES DE AJUDA 

HUMANITÁRIA EM RESPOSTA ÀS INUNDAÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL 

PARTICIPANTES DO EXERCÍCIO DA FORÇA DE APOIO À DEFESA CIVIL 

 
Sou o Cap Cav RICARDO SPADER, da turma de formação de 2008 da 

AMAN, mestrando em Ciências Militares, ora instrutor do Curso de Cavalaria da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

Estou realizando uma pesquisa sobre o seguinte tema: OPERAÇÕES DE 

COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM A DEFESA CIVIL: CONTRIBUIÇÕES 

PARA O EMPREGO DE UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR EM RESPOSTA ÀS 

INUNDAÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL.  

Entende-se que a fase do preparo, ligada à organização de pessoal e 

material, à capacitação técnica e tática, à qualificação e ao adestramento do 

pessoal, é condição sine qua non à efetividade do emprego das OM do EB em 

Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações no território nacional.  

A presente pesquisa tem por finalidade apresentar as capacitações 

operacionais específicas necessárias a uma tropa de qualquer natureza para realizar 

Operações de Ajuda Humanitária em resposta imediata às inundações. Cabe à 

pesquisa expor um mecanismo que oriente as OM em direção ao ganho de 

habilidades específicas por meio da instrução militar, do material de dotação e da 

estrutura organizacional, com o fim de se tornar um instrumento eficiente de 

emprego nas ações subsequentes às inundações. 

Com esta investigação, espera-se compilar as informações coletadas em uma 

proposta de Caderno de Instrução destinado a auxiliar a tropa na preparação 

completa dos efetivos para atuarem em Operações de Cooperação e Coordenação 

com a Defesa Civil fruto de inundações. Dessa forma, esta proposta de produto 

doutrinário sintetizará as concepções voltadas para o aprimoramento da 

qualificação, do adestramento e da capacitação técnica e tática em ações de 

resposta imediata às inundações.  

O presente grupo focal tem o propósito de constituir um debate em grupo 

orientado pelo pesquisador, como forma de coleta de dados pelo processo de 
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formação de opiniões, em situações de concordância, discordância e debates entre 

seus membros. 

Por meio das discussões, os membros do grupo terão a liberdade de contribuir 

livre e espontaneamente sobre os tópicos a seguir: 

 

1. Quais as principais atividades que podem ser executadas pelo Exército 

Brasileiro em Operações de Ajuda Humanitária nas primeiras 72 horas após o 

acionamento da tropa em caso uma inundação? 

 

2. Quais as principais demandas da população nas primeiras 72 horas após o 

acionamento da tropa em caso a uma catástrofe oriunda de inundação? 

 

3. Quais as principais missões da tropa no momento de socorro imediato à 

população vítima de inundações nas primeiras 72 horas de operações? 

 

4. Quais são os principais apoios solicitados pela Defesa Civil à Força 

Terrestre em caso de Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações nas 72 

horas inicias de operação? 

 

5. Atualmente, quais os meios disponíveis no OM com a finalidade de 

emprego em Operações de Ajuda Humanitária seguidas de inundação? Os meios 

são suficientes? O Exército Brasileiro realiza o emprego judicioso dos meios 

disponíveis para Operações de Ajuda Humanitária? 

 

7. Gestão do Pessoal 

a. Qual seria o efetivo, o valor e a composição ideais para a formação de um 

Módulo Precursor Emergencial, formado pela OM em que servem, para emprego em 

Operações de Ajuda Humanitária nas 72 horas iniciais após uma inundação? 

b. O efetivo empregado no adestramento da Força de Apoio à Defesa Civil foi 

composto de militares do Efetivo Profissional e do Efetivo Variável? 

c. Qual a experiência prévia do efetivo empregado em Operações de Ajuda 

Humanitária em conjunto com a Defesa Civil? 
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8. Gestão do Adestramento  

a. Quais seriam as tarefas mínimas necessárias que o integrante do 

Destacamento Precursor Emergencial deve saber executar no emprego em 

Operações de Ajuda Humanitária nas 72 horas iniciais após uma inundação? 

b. Quais matérias deveriam ser ministradas no Período de Instrução Individual 

de Qualificação voltadas para a formação dos integrantes do Destacamento 

Precursor Emergencial 

c. Quais matérias deveriam ser ministradas no Período de Capacitação 

Técnica e Tática do Efetivo Profissional voltadas para o aperfeiçoamento dos 

integrantes do Destacamento Precursor Emergencial e dos elementos de ligação 

com a Defesa Civil? 

d. Qual o padrão mínimo a ser exigido dos integrantes do Destacamento 

Precursor Emergencial no Período de Adestramento? 

e. Quais foram as instruções ministradas visando a capacitação do pessoal 

empregado no Exercício? 

f. Qual a capacitação operacional específica que os elementos de ligação 

com a Defesa Civil receberam para exercerem esta função? 

g. Quais seriam os critérios de seleção para a escolha dos elementos de 

ligação com a Defesa Civil? Quais são as suas funções nas OM de origem? 

   

 9. Gestão do Material 

 a. Qual o material de dotação da Companhia de Resgate e Salvamento? 

b. Quais materiais são necessários para equipar o Módulo Precursor 

Emergencial? 

c. Qual a organização estrutural de material necessária ao Módulo Precursor 

Emergencial para atuar em Operações de Ajuda Humanitária fruto de inundações?   

d. A OM deve adquirir meios específicos para atuar em Operações de Ajuda 

Humanitária fruto de inundações? Ou o emprego dual dos materiais pré-existentes 

são suficientes? 

 

Ao final do debate, espera-se obter de informações aprofundadas sobre 

conceitos e ideias referente às ações de preparação do Exército Brasileiro para a 

fase de resposta imediata às inundações. 
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APÊNDICE Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE CADERNO DE INSTRUÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA 
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Autor: Cap Cav Ricardo Spader 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 FINALIDADE 

 

1.1.1 Este Caderno de Instrução (CI) tem por finalidade apresentar a doutrina básica 

das Operações de Apoio à Defesa Civil (OADEC) e destina-se a orientar o preparo e 

emprego das Organizações Militares (OM) da Força Terrestre (F Ter), de modo a 

auxiliar na preparação específica dos efetivos para as ações imediatas decorrentes 

das inundações. 

  

1.1.2 Esta publicação implementa o suporte teórico nacional, de forma e apresentar 

os conceitos e as concepções a serem empregados nas OADEC, decorrentes de 

inundações, e que serão observados no planejamento e na execução, pelos 

escalões até o nível Unidade do Exército Brasileiro (EB). 

  

1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.2.1 Apresenta, no ambiente interagências, a concepção geral de planejamento, 

preparo e emprego das OM com vistas às OADEC, no que tange à cooperação e 

coordenação com a Defesa Civil (DEC), podendo envolver organizações 

intergovernamentais, não governamentais e do setor privado, no território nacional. 

 

1.2.2 Tem o propósito de difundir o conhecimento a todos os membros da instituição 

ou ao público específico a quem se destina, conferindo o entendimento amplo e 

comum, a unidade de pensamento e a coerência das informações, respeitando a 

cultura organizacional de cada agência participante das operações. Para que isso 

ocorra, a adequada formalização dos documentos produzidos é fundamental. 

 

1.2.3 A elaboração deste manual toma como referência outros documentos que 

tratam do assunto de natureza semelhante, produzidos nas esferas do Ministério da 

Defesa (MD), do Ministério do Desenvolvimento Regional, em Exércitos de países 

estrangeiros e outros órgãos, instituições e agências civis. Buscou-se garantir a 

harmonia e o alinhamento dos procedimentos a serem adotados no âmbito EB com 



272 

 

aqueles praticados em outras instituições e órgãos nacionais e/ou internacionais, 

sem perder de vista as especificidades da F Ter. 

 

1.2.4 Esta publicação complementa, amplia e detalha considerações constantes de 

outras publicações que tratam do preparo e do emprego da F Ter em operações 

militares, no amplo espectro dos conflitos. Busca, também estabelecer uma 

aproximação com a Defesa Civil e facilitar articulações entre os envolvidos na 

resposta imediata às inundações, de forma a proporcionar a interação e o 

conhecimento mútuo das diversas agências. 

 

1.2.5 Por fim, este CI implementa uma mentalidade das operações interagências, 

por meio das Operações de Cooperação e Coordenação com a Defesa Civil 

(OCCDEC) no âmbito da F Ter, tornando os seus efetivos mais aptos a operar no 

atual contexto, sem renunciar aos valores militares institucionais. 

 

1.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS  

 

1.3.1 Defesa Civil (DEC): conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da 

população e restabelecer a normalidade social. A Defesa Civil é formalmente 

reconhecida pela Constituição da República Federativa do Brasil. Compete à Defesa 

Civil a garantia do direito natural à vida e à incolumidade, em circunstâncias de 

desastre. Tem por objetivos promover a defesa permanente contra desastres 

naturais ou provocados pelo homem; prevenir ou minimizar danos; socorrer e assistir 

populações atingidas; reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres; atuar 

na iminência ou em situações de desastres; promover a articulação e a coordenação 

do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), em todo o território 

nacional. 

 

1.3.2 Desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem 

sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento sobre 

uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e danos humanos, 

materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o 

problema usando meios próprios. 
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1.3.3 Inundação: transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e 

açudes, ou acumulação de água por drenagem deficiente, em áreas não 

habitualmente submersas. Em função da magnitude, as inundações são 

classificadas como: excepcionais, de grande magnitude, normais ou regulares e de 

pequena magnitude. Em função do padrão evolutivo, são classificadas como: 

enchentes ou inundações graduais, enxurradas ou inundações bruscas, 

alagamentos e inundações litorâneas. Na maioria das vezes, o incremento dos 

caudais de superfície é provocado por precipitações pluviométricas intensas e 

concentrado, pela intensificação do regime de chuvas sazonais, por saturação do 

lençol freático ou por degelo. 

 

1.3.4 Inundações de nível I: inundações de pequena intensidade, que são 

caracterizados quando há somente danos humanos consideráveis e que a situação 

de normalidade pode ser restabelecida com recursos mobilizados em nível local ou 

complementados com o aporte de recursos estaduais e federais. 

 

1.3.5 Inundações de nível II: inundações de média intensidade, em que 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. Nesse tipo de 

desastre, deve haver, ao menos, dois danos, um deles obrigatoriamente 

considerado como dano humano que cause prejuízo econômico público ou prejuízo 

econômico privado, afetando a capacidade do poder público local em responder e 

gerenciar a crise instalada. 

 

1.3.6 Inundações de nível III: inundações de grande intensidade, que são 

caracterizados quando os danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis pelos 

governos locais e o restabelecimento da situação de normalidade depende da 

mobilização e da ação coordenada das três esferas de atuação do SINPDEC e, em 

alguns casos, de ajuda internacional. Esse tipo de desastre caracteriza-se pela 

concomitância de óbitos, do isolamento de população, da interrupção de serviços 

essenciais, da interdição ou destruição de unidades habitacionais, da danificação ou 

destruição de instalações públicas prestadoras de serviços essenciais e obras de 

infraestrutura pública. 
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1.3.7 Situação de Emergência: situação anormal, provocada por desastres, 

causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da 

capacidade de resposta do poder público do ente federativo atingido.  

 

1.3.8 Estado de Calamidade Pública: situação anormal, provocada por desastre, 

causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da 

capacidade de resposta do poder público do ente federativo atingido. 

 

1.3.9 Operações de Apoio à Defesa Civil (OADEC): operações deflagradas em 

face de uma ocorrência repentina de um desastre natural ou antrópico, que venha a 

comprometer a capacidade de coordenação e de resposta imediata da Defesa Civil 

local. Destina-se à prevenção, à preparação e à resposta, em face da ocorrência de 

um desastre natural ou antrópico, que requeira o emprego oportuno do EB, a fim de 

preservar a vida humana ou evitar prejuízo material de graves consequências para a 

comunidade. Neste CI, também são chamadas de Operações de Cooperação e 

Coordenação com a Defesa Civil (OCCDEC). 

 

1.3.10 Ações subsidiárias: compreendem o conjunto de ações realizadas pela F 

Ter em apoio aos órgãos governamentais, em cooperação com o desenvolvimento 

nacional e bem-estar social. São de natureza “não militar”, mas são levadas a efeito 

pelas Forças Armadas por razões socioeconômicas, esgotamento da capacidade do 

instrumento estatal responsável, insuficiência ou inexistência dessa capacidade na 

área onde se fazem necessárias essas atividades. 

 

1.3.11 Ajuda Humanitária: urgente prestação de socorro de natureza diversa 

realizada para prestar assistência cívico-social, proteger, amparar e oferecer bem-

estar às populações vitimadas e para reduzir os efeitos de desastres naturais ou 

acidentes provocados pelo homem, que representem séria ameaça à vida ou 

resultem em extenso dano ou perda de propriedade. 

 

1.3.13 Força de Apoio à Defesa Civil (FADEC): denominação dada à fração de 

nível Unidade do EB, com estruturação modular, empregada com o objetivo de 

realizar OCCDEC no território nacional.   
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1.4 BASES LEGAIS 

 

1.4.1 A atuação do EB em ações subsidiárias, no apoio às vítimas de inundações, 

deve ocorrer em conformidade com as normas legais do ordenamento jurídico 

vigente no País. Os seguintes documentos amparam o emprego do EB nas ações 

em decorrência das inundações: 

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;   

b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, com a redação dada pelas Leis 

Complementares nº 117 e nº 136, de 02 de setembro de 2004 e 25 de agosto de 

2010, respectivamente; 

c) Lei nº. 12.608, de 10 de abril de 2012; 

d) Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010;  

e) Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005 (Política de Defesa Nacional), 

atualizado para Política Nacional de Defesa (PND), 2012;  

f) Código Penal; e  

g) Código Penal Militar.  

 

1.4.2 Na hipótese de emprego da Forças Armadas em ajuda humanitária, os meios 

militares desdobrados para auxiliar na resposta ao desastre estão na região atingida 

para fazer face às demandas provenientes do desastre, prioritariamente.  Para isso, 

deverá haver o pedido de apoio dos governos estaduais e/ou municipais em dois 

casos distintos: com a declaração de Situação de Emergência ou de Estado de 

Calamidade Pública.  

 

1.4.3 Na cooperação direta com os Governos Municipais e/ou Estaduais mediante 

declaração de Estado de Emergência, O MD estabelecerá diretrizes específicas para 

a atuação militar, cabendo a OM mais próxima realizar o apoio necessário. O apoio 

deve ser realizado conforme planejamento prévio com foco em pessoal, material, 

Comando e Controle, Logística e Mobilidade. 

 

1.4.4 Na coordenação das ações com a Defesa Civil, por determinação presidencial 

específica, após a solicitação de ajuda pelos governos locais, será declarado o 

“Estado de Calamidade Pública” e, por ordem presidencial, o MD designará um 

comando e emitirá diretrizes específicas de atuação. As ações são coordenadas 
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pelas Forças Armadas até o restabelecimento da capacidade mínima dos governos 

estadual e municipal. 

 

1.4.5 Em conformidade com o Artigo 142 da Constituição Federal, buscando 

normatizar a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas em ações 

subsidiárias, a lei complementar nº 97 (1999) expressa claramente que à F Ter cabe, 

como atribuição subsidiária geral, cooperar com a Defesa Civil sem que haja 

comprometimento de sua destinação constitucional. 

 

1.4.6 Em primeiro plano, o Governo Federal delega aos Governadores do Estado, 

por meio dos bombeiros militares, a atribuição de execução de atividades de defesa 

civil. Portanto, os Corpos de Bombeiros Militares, em sua essência, são as 

instituições vocacionadas por lei para atuar em apoio à Defesa Civil. 

 

1.4.7 O emprego das Forças Armadas ocorrerá quando forem insuficientes as 

capacidades do órgão competente e com menor duração possível, uma vez que as 

OCCDEC não refletem a atividade fim da F Ter. Contudo, em situação de resposta a 

desastres naturais, a F Ter não deve assumir o Controle Operacional dos órgãos de 

DEC ou dos Órgãos de Segurança Pública, devendo seu emprego se delinear ao 

apoio e à coordenação com esses órgãos.  

 

1.4.8 As ações da F Ter sob coordenação da Defesa Civil, em resposta às 

inundações, exprimem uma excepcionalidade de atuação. Em caráter complementar 

às suas atribuições constitucionais, a execução de atividades de cooperação com a 

Defesa Civil é tida como missão secundária do EB no território nacional.  

 

1.4.9 O EB atuará, em cooperação com os órgãos do SINPDEC, mediante ações 

estruturadas de resposta à ocorrência de desastre natural ou antrópico, a fim de 

contribuir com o socorro às situações de emergência e de estado de calamidade 

pública, atenuar os seus efeitos, ajudar na preservação da vida humana e do bem 

estar da população atingida e cooperar com o restabelecimento da normalidade 

social. 
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1.4.10 No âmbito nacional, a F Ter é empregada, com frequência, em ações 

subsidiárias diversas, sobretudo nas operações em apoio à Defesa Civil, devido à 

rapidez de resposta (prontidão), à mobilidade, à experiência, à identificação da 

sociedade local com as tropas, à atuação em todo o território nacional (capilaridade) 

e às eficientes estruturas de Comando e Controle (C²), transporte e logística 

 

1.4.11 As Forças Armadas podem assumir, momentaneamente e em caráter 

excepcional, a coordenação das ações até o restabelecimento da capacidade 

mínima de resposta dos governos estadual e municipal.   

 

1.4.12 As ações da tropa em discordância com o que prescrevem as normas de 

emprego, no contexto da OCCDEC vigente, podem configurar como crimes 

tipificados no Código Penal ou no Código Penal Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



278 

 

CAPÍTULO II 

O AMBIENTE OPERACIONAL E PRINCÍPIOS DAS OPERAÇÕES DE APOIO À 

DEFESA CIVIL 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE OPERACIONAL 

 

2.1.1 De acordo com levantamentos realizados em mais de duas décadas de 

pesquisas (1991-2012), as inundações, representadas pelas enchentes e 

enxurradas, são o desastre natural mais comum no território nacional, pois ocorrem 

em todas as macrorregiões do país. O país tem apresentado uma média de 5 

inundações severas ao ano, as quais representam cerca de 60% do total dos 

registros de desastres naturais. Em 2014, o Brasil destacou-se no cenário mundial, 

vindo a ocupar o 10º lugar na lista dos países que mais sofreram consequências 

com os desastres naturais.  

 

2.1.2 Nesse contexto, devido à grande demanda apresentada fruto dos desastres 

naturais de grandes proporções, vários países no mundo foram levados a 

ampliarem o conceito de segurança e de defesa do território e da população. Além 

da Defesa Externa, o novo pensamento passou a incluir outros ramos relacionados 

com a defesa nacional, como os da defesa civil, da segurança pública e das 

políticas econômica, de saúde, educacional e ambiental dos Estados. 

 

2.1.3 Os órgãos estatais responsáveis por proverem tais garantias de defesa 

tornaram-se insuficientes. Em atenção às limitações dos órgãos legalmente 

competentes em garantir, por si só, a segurança frente aos danos causados pelos 

desastres naturais, verificou-se a necessidade de incorporação de outras 

instituições em apoio às suas respostas imediatas.  

 

2.1.4 Nos casos de inundações bruscas, ocorreu a introdução do vetor militar nas 

ações imediatas aos desastres da dimensão Segurança Ambiental, em um contexto 

interagências. Mediante unidade de esforços colaborativos com agências civis, 

estas ações em conjunto abrangem as respostas aos desastres naturais e 

ambientais e às mudanças climáticas. 
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2.1.5 Na última década, o emprego da F Ter em cooperação com a Defesa Civil, no 

apoio às vítimas de inundações, tem sido uma constante em vários casos, nos quais 

a Defesa Civil manifesta que as consequências do desastre natural excedem a 

capacidade de atuação do vetor civil isolado.   

 

2.1.6 Ajustando-se ao cenário vivenciado, o Brasil agregou novas dimensões da 

segurança às atribuições constitucionais das Forças Armadas. Passou-se, então, a 

incluir em suas missões institucionais não só ações ligadas diretamente à 

Segurança e à Defesa, como as de Defesa da Pátria, de Garantia dos Poderes 

Constitucionais e de Garantia da Lei e da Ordem, mas também à de Segurança 

Ambiental relacionada às atribuições subsidiárias, de apoio à Defesa Civil e de 

Ajuda Humanitária.  

 

2.1.7 Com vistas à adaptabilidade da F Ter aos novos desafios que se apresentam 

no ambiente operacional contemporâneo, o EB tem passado pelo Processo de 

Transformação, buscando capacitar suas tropas para o cumprimento das missões 

decorrentes dos desastres naturais, nas quais se englobam as OADEC em território 

nacional. 

 

2.1.8 A Doutrina Militar Terrestre (DMT), como um dos principais vetores desse 

Processo, baseia-se na incorporação de novos fundamentos, conceitos e 

concepções doutrinárias, permitindo, assim, a efetividade da introdução de novas 

competências e capacidades prioritárias indispensáveis para o emprego da F Ter 

em Operações Interagências fruto de inundações. 

 

2.1.9 O apoio imediato prestado à Defesa Civil deverá, quando possível, ser 

aderente aos planejamentos prévios, coerente com os Planos de Contingência 

municipais e estaduais, e terá concentração de esforços nas áreas de C², Logística 

e Mobilidade. Pelo fato de que o EB não lidera o esforço de resposta a desastre, as 

ações na forma emergencial deverão ser transferidas gradativamente para os 

órgãos de Defesa Civil.  

 

2.1.10 O treinamento e a operação, segundo uma doutrina de emprego adequada, 

são elementos-chave para garantir o cumprimento seguro e eficaz da missão. 
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Entretanto, as respostas a qualquer um dos eventos abordados nesta publicação 

não indicam a necessidade dos Comandantes, em todos os níveis, deixarem de lado 

a segurança e os padrões para realizar as tarefas atribuídas. Comandantes, líderes 

em todos os níveis, soldados e civis do Exército são responsáveis pela segurança e 

conclusão segura de todas as tarefas, enquanto conduzem operações e atividades 

em proveito da população. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS OPERAÇÕES DE APOIO À DEFESA CIVIL 

 

2.2.1 Comando único ou unificado: é a busca da união de esforços no atingimento 

dos objetivos propostos pela operação, por meio do planejamento centralizado em 

um Centro de Coordenação de Operações. A figura do “coordenador das ações” é 

evidenciada e desempenhada pela Defesa Civil. Facilita a coordenação dos esforços 

colaborativos, maximiza resultados e fortalece o respeito mútuo entre as agências.  

 

2.2.2 Gerenciamento integrado de informações e inteligência: as capacidades de 

obtenção, avaliação e difusão de dados são unificadas, de forma a dar celeridade à 

formação da consciência situacional. Os dados oficiais são gerenciados e 

repassados à população e à mídia por meio de canal de comunicação social 

centralizado, evitando a disseminação de informações falsas.  

 

2.2.3 Gerenciamento integrado das comunicações: as consequências dos danos 

causados pelo desastre na área de operações dificultam de sobremaneira o sistema 

de Comando e Controle, implicando a adoção de um sistema integrado de 

comunicações no Centro de Coordenação de Operações. A F Ter, por meio das 

suas capacidades, geralmente estabelece as comunicações na região alagada, 

gerenciando a rede-rádio local e estabelecendo o caminho oficial e integrado de 

transmissão de informações. 

 

2.2.4 Execução descentralizada: em virtude das demandas de grandes efetivos, 

decorrentes da inundação, as forças militares devem estar presentes na maior parte 

da área atingida pelo desastre. Apesar de o planejamento ser centralizado, a 

execução das ações de apoio à população é amplamente descentralizada. 
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2.2.5 Complexidade situacional: a dificuldade em se identificar e definir as 

prioridades, o grande volume de danos humanos, materiais e ambientais, a 

multiplicidade de vetores (civis e militares) e a dificuldade de coordenação de 

diversos atores com diferentes culturas organizacionais refletem o ambiente 

operacional materializado pelas inundações. Diante disso, é imprescindível a buscar 

por uma detalhada consciência situacional por parte das agências envolvidas.  

 

2.2.6 Integração com as agências: característica atribuída a um grupo em 

ambiente interagências, onde os diferentes atores apresentam-se de forma 

multidisciplinar com especializações funcionais específicas para alcançar um 

objetivo comum. As ações de resposta imediata requerem intensa articulação com 

outras agências, de forma que as relações entre elas possam gerar efeitos 

sinérgicos, alcançados pelo apoio mútuo, independentemente dos vetores a serem 

empregados ou do ator que atua como coordenador das ações.  

 

2.2.7 Complementariedade das ações: as competências e capacidades de cada 

um dos vetores envolvidos devem ser conhecidas mutuamente e exploradas 

adequadamente, de forma que se complementem umas às outras, a fim de inibir a 

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

os participantes a agirem com maior efetividade e menores custos Rege as relações 

de dependência mútua entre os diversos vetores, quando uma agência é capaz de 

causar efeitos nas operações como um todo. 

 

2.2.8 Organização e emprego flexível: as agências devem ser flexíveis, de modo 

se adaptar rapidamente às circunstâncias de emprego. O mínimo de rigidez pré-

estabelecida permite que cada vetor, dentro de suas especificidades, possa ajustar 

seus agentes e meios com oportunidade para fazer frente às mudanças que surjam 

durante uma operação. A possibilidade de emprego de frações de diversos tipos de 

capacidades, desde o Grupo de Combate até uma Subunidade como um todo, 

proporciona flexibilidade ao Comando da FADEC, facultando ao Comandante um 

número maior de opções para reorganizar os elementos de combate em estruturas 

temporárias de emprego, com o adequado suporte logístico. 
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2.2.9 Elasticidade de emprego: capacidade cumprir grande leque de missões, 

juntamente com agências diferentes e em situações diversas, mobilizando e 

desmobilizando recursos humanos e materiais necessários. Característica da 

FADEC que, dispondo de adequadas estruturas de Comando e Controle e de 

Logística, lhe permite variar a capacidade de apoio pelo acréscimo ou supressão de 

estruturas, com oportunidade. 

 

2.2.10 Adaptabilidade: a tropa empenhada deve possuir a capacidade de se 

adaptar às constantes mudanças no ambiente operacional configurado pelo desastre 

natural. Para tal, a ênfase no preparo psicológico dos militares e a estruturação das 

frações com base na simplicidade devem ser encaradas como prioridade na 

capacitação da FADEC. 

 

2.2.11 Uso de Planos de Contingência: as ações de cada agência são 

previamente discriminadas nos Planos de Contingência de cada Município, de forma 

a dar maior eficiência nas ações de resposta imediata às inundações. 

 

2.3 PRINCÍPIOS GERAIS  

 

2.3.1 Simplicidade: o planejamento e a concepção de emprego, envolvendo 

diferentes agências no trabalho conjunto, devem ser claros e objetivos, assegurando 

o seu completo entendimento por parte de todos. Deve-se buscar o emprego de 

terminologia comum e o uso de formulários padronizados, sem prejuízo das 

particularidades e flexibilidade necessárias à F Ter 

 

2.3.2 Sustentabilidade: a FADEC deve ser estruturada de forma a garantir a sua 

permanência por um prazo determinado. O rodízio de funções e o planejamento de 

descanso viabilizam a manutenção das capacidades operativas e efetividade das 

ações da FADEC, pois geram resistências às oscilações do ambiente operacional. 

Dessa forma, o caminho percorrido para atingimento dos objetivos propostos pelas 

OADEC tende a ser encurtado.  

 

2.3.3 Unidade de Esforços: os esforços são coordenados pela Defesa Civil, com 

vistas à colaboração mútua em prol dos objetivos da operação, que devem ser 
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comuns entre as agências, apesar das diferenças de técnicas, de táticas e de 

procedimentos entre os participantes. A adoção do Sistema de Comando em 

Operações (SCO) como o sistema operacional padrão de resposta às situações de 

crise provocadas pelas inundações, deve ser de entendimento dos elementos da F 

Ter. Neste caso, as demais agências executam as ações seguindo regras 

colaborativas, sem a necessidade de estabelecimento de uma hierarquia formal 

entre os vetores. 

 

2.3.4 Legalidade: é um princípio jurídico fundamental que estabelece que a F Ter 

deve submeter-se à força imperativa da lei. A tropa empenhada deve dispor de 

diploma legal para o exercício de sua atividade, limitando-se a atuar de acordo com 

o arcabouço jurídico e com o Decreto Presidencial que embasam a OADEC em 

questão. 

 

2.3.5 Modularidade: característica da FADEC que lhe confere a condição de, a 

partir de uma estrutura básica mínima, receber componentes que ampliem seu 

poder de combate ou lhe agreguem capacidades. Os efetivos empregados devem se 

basear em estruturas organizacionais preexistentes, constituindo-se em módulos 

capazes de integrarem à FADEC. Os módulos são nomeados separadamente, de 

modo que possuam características operacionais comuns e que estejam aptos a 

operar de forma independente em relação aos demais. Cada módulo deve ter a 

capacidade de integrar-se e cooperar no ambiente interagências de uma operação, 

segundo as capacidades operativas demandadas pelo desastre e as necessidades 

operacionais da FADEC junto à Defesa Civil. A modularidade está diretamente 

relacionada à característica da elasticidade das ações. Ela faculta aos comandantes 

adotar estruturas “sob medida” para cada situação de emprego. 

 

2.3.6 Velocidade de resposta inicial: a velocidade de resposta inicial é um fator 

crítico para o sucesso da OADEC, em apoio às vítimas do desastre. Torna-se, 

portanto, essencial a existência de tropas nas OM locais, ou próximas às áreas de 

alto risco de inundação, que possuam prontidão operativa para esse tipo de 

atividade. A capacidade de movimentar pessoal, material e suprimentos para a área 

atingida e no interior dessa área é fundamental para permitir uma adequada 

resposta inicial. Dentre os fatores da decisão empregados no processo decisório, o 
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fator tempo é tido como característica fundamental para o atingimento do Estado 

Final Desejado em OADEC, mediante o emprego do EB em OCCDEC, na resposta 

imediata às inundações. Quanto melhor forem as características de prontidão da 

tropa, menos tempo será levado para o desencadeamento das missões. Em 

consequência, melhor será o desempenho da tropa em resposta às missões, 

acarretando maior número salvas e menor prejuízo material e financeiro. 

 

2.3.7 Consciência situacional e avaliação: a necessidade de uma rápida e 

oportuna avaliação inicial está intrinsicamente associado à velocidade da resposta 

inicial. Esta avaliação destina-se a identificar quais capacidades devem ser 

incorporadas à FADEC, de modo a serem empregadas no esforço de resposta a 

desastre, com o objetivo de evitar o emprego de meios desnecessários ou 

inadequados. Para tanto, a FADEC deve possuir elementos especializados, de 

forma a realizar a avaliação inicial, segundo os seguintes aspectos: determinação 

das necessidades de Comando e Controle, estimativa de danos (situação da 

infraestrutura crítica), determinação dos meios necessários, do tipo e do valor das 

OM requeridas e estabelecimento de prioridades de desdobramento.   

 

2.3.8 Coordenação e Cooperação com a Defesa Civil: as ações de coordenação 

com a Defesa Civil são o principal ponto decisivo em busca do Estado Final 

Desejado, em OADEC. Deve-se buscar o estabelecimento de ligações com a Defesa 

Civil, responsável pela coordenação dos diversos atores que participam do esforço 

de resposta a desastre o mais rápido possível, a fim de garantir a conciliação de 

interesses e a unidade de esforços. Com isso, são minimizadas a dispersão de 

recursos e a divergência de soluções.   

 

2.3.9 O emprego da Organização Militar local: a forma mais eficiente de atender 

as necessidades de coordenação e resposta inicial com a Defesa Civil local é a 

utilização das Unidades existentes na área atingida. A capacidade de estabelecer 

ligações com as agências e estabelecer um sistema de troca de informações é um 

fator crítico de sucesso.  Para tanto, a FADEC deve utilizar ao máximo os canais de 

contato pré-existentes com o município apoiado, por meio de elementos de ligação 

capacitados. Com isso, busca-se facilitar o estabelecimento de ligações entre 

agências, as ações de coordenação entre os esforços de resposta a desastre 
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previamente estruturados no local do desastre e o levantamento de capacidades a 

serem agregadas à FADEC.   

 

2.3.10 Adequação do apoio de saúde:  as consequências de uma inundação 

brusca resultam em assolamento de áreas urbanas. Números substanciais de 

pessoas podem estar em situações de risco de vida, que exijam resgate imediato e 

atendimento médico. Como a taxa de mortalidade aumentará dramaticamente além 

de 72 horas, a busca e o resgate devem começar imediatamente. Após 96 horas, o 

foco das OADEC tende a se alterar da busca e salvamento para a saúde ambiental 

e para os esforços de vigilância e controle de doenças. O apoio de saúde inicial 

deve estar concentrado na utilização de meios (ou módulos) de rápido 

desdobramento, com ênfase na atividade de triagem, em complementação à 

estrutura de saúde local.   

 

2.3.11 Gerenciamento de distribuição: o gerenciamento de distribuição de 

donativos é ponto decisivo em OADEC. Assegurar que os suprimentos adequados 

cheguem aos locais certos com oportunidade, demanda uma significante avaliação 

do ambiente operacional, a realização de acurada análise logística e o planejamento 

detalhado do recebimento e da distribuição dos recursos logísticos.   

 

2.3.12 Unidade de esforço de comunicação social: é essencial que haja uma 

coordenação e sincronização, entres os atores civis e militares, da mensagem a ser 

difundida nos contatos com a mídia. A grande demanda de informações imediatas 

implica centralização dos canais oficiais de divulgação de notícias, configurando-se 

em ponto sensível nas OADEC. 

 

2.3.13 Planejamento e execução com vistas ao Estado Final Desejado: os meios 

militares desdobrados para auxiliar na resposta a desastre estão na região atingida 

apenas para fazer face às demandas das vítimas oriundas da inundação, e não para 

suprir necessidades crônicas da população da área. Durante a fase de 

planejamento, a FADEC deve orientar as suas ações de modo a evitar a 

sobreposição de ações, combater o desperdício de recursos humanos e materiais e 

possibilitar o emprego eficiente e efetivo dos elementos operacionais disponíveis, 

nos momentos e locais necessários, proporcionando um melhor atendimento à 
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população afetada e o alcance do Estado Final Desejado de maneira efetiva. 

Embora a FADEC agregue capacidades que podem suprir as necessidades 

imediatas e, até mesmo, algumas necessidades crônicas, a presença do EB em 

OADEC tem caráter limitado e temporário, devendo-se evitar a permanência por 

tempo além do necessário.   

 

2.3.14 Efeitos de segunda ordem: A FADEC deve estar atenta aos efeitos de 

segunda ou terceira ordem advindos do desastre, como convulsões sociais e 

perturbações da lei e da ordem. Quanta ao planejamento de emprego da tropa, deve 

ser considerada a necessidade de coordenação dos meios de segurança pública ou, 

até mesmo, a suplementação desses meios com tropas da F Ter para Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Além disso, conforme a situação, as medidas de 

proteção da tropa devem ser intensificadas. Devem-se adotar medidas para 

gerenciar as expectativas da população local quanto ao emprego das tropas e meios 

do EB na região.  
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CAPÍTULO III 

A ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA FORÇA DE APOIO À DEFESA 

CIVIL 

 

3.1 A CONSTITUIÇÃO DA FORÇA DE APOIO À DEFESA CIVIL 

 

3.1.1 De modo a cumprir com o que prescreve a destinação constitucional da F Ter, 

o EB estabelece como base para a estruturação organizacional dos efetivos o 

emprego das frações em situação de guerra. Ou seja, a concepção estrutural do 

pessoal das OM é fundamentada em um Quadro de Organização específico, o qual 

é alicerçado pela Base Doutrinária de emprego precípuo em Defesa Externa.  

 

3.1.2 Atualmente, a F Ter mapeia a vocação operativa de cada OM por meio das 

Bases Doutrinárias Previstas. Tem por objetivos orientar o preparo da OM, com base 

na natureza da U, para o emprego em situação de guerra; e apoiar a elaboração do 

planejamento do ano de instrução, com base na sua natureza e nas exigências 

decorrentes das características regionais da área sob sua responsabilidade, com 

foco na prontidão operativa da tropa. 

 

3.1.3 De forma a registrar esse mapeamento das OM, o COTER publicou, as Bases 

Doutrinárias Previstas das Organizações Militares Operativas da Força Terrestre, 

que são documentos que descrevem as Bases Doutrinárias Previstas para as OM 

operativas da F Ter de todos os C Mil A. Nesses documentos, são destrinchadas a 

vocação prioritária de emprego, a organização em tempo de paz (QCP, principais 

armamentos e materiais existentes e necessidades extras) e a área provável de 

emprego das OM da F Ter, consubstanciando em dados operacionais relativos às 

capacidades e foras de atuação da F Ter em áreas de grande risco de inundações.  

 

3.1.4 Nesse sentido, as OM são organizadas em frações, de modo a se tornarem 

vocacionadas para cumprirem as missões institucionais com a maior eficiência 

possível. Entretanto, diante das demandas do ambiente operacional moderno e da 

crescente inserção do vetor militar nas respostas aos desastres naturais, o EB vem 

buscando adaptar a doutrina convencional em direção ao emprego dos efetivos em 
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missões de ajuda humanitária. Nesse contexto, a F Ter operacionaliza as 

Operações Humanitárias, no território nacional, por meio do emprego da FADEC. 

 

3.1.5 A FADEC deve possuir efetivo de valor até Unidade e ter, a priori, uma 

organização ad hoc, ou seja, as frações devem ser constituídas somente para fazer 

frente às missões decorrentes da catástrofe, especificamente, devendo ser utilizados 

os efetivos já existentes nas OM. Após terminadas as ações de ajuda humanitária, a 

Força deve ser desfeita, caracterizando a forma de emprego temporário e limitado 

para o esforço de resposta no caso de desastre natural oriundo de inundações, no 

Brasil. 

 

3.1.6 A estruturação dos efetivos deve seguir os princípios da simplicidade e da 

objetividade. Ou seja, o emprego ad hoc das frações EB deve ser efetuado a partir 

de pequenas frações originalmente organizadas, com base na atuação em 

operações básicas de Defesa Externa ou em operações de GLO, assim como 

costumeiramente é feito durante o ano de instrução. Assim, é possível estruturar 

dois tipos de FADEC: a FADEC estruturada com base em um Comando 

enquadrante e a FADEC estruturada com base em uma OM local. 

 

3.2 A FADEC ESTRUTURADA COM BASE EM UM COMANDO ENQUADRANTE 

 

a) A FADEC deve ser estruturada com este tipo de organização, desde que os 

meios a serem empregados na resposta à inundação sejam passíveis de serem 

colocados sob o controle operacional do Comandante da FADEC. Diante das 

possibilidades e limitações desta estrutura, o emprego da FADEC estruturada com 

base em um Comando enquadrante é adequada para inundações de média e 

grande intensidade (nível II e II).  

 

b) A estruturação deste tipo de FADEC é determinada a partir de um Comando 

enquadrante, da U local e de outras OM necessárias à condução das operações. 

Nesses casos, o desastre natural é de média ou grande intensidade, provocando a 

necessidade de emprego de meios de grande envergadura na resposta ou de 

esforço de resposta que demande capacidades de frações de mais de uma U. 
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c) A FADEC deva ser de valor U e estruturada conforme o Organograma abaixo: 

 
- Comando (Cmdo). - 01 Pelotão de Polícia do Exército (Pel PE). 
- Até 03 Subunidades de Apoio à Defesa Civil 
(SU ADEC). 

- 01 Pelotão ADEC Blindado ou Mecanizado (Pel 
ADEC Bld/Mec). 

- 01 Destacamento de Engenharia (Dst Eng). - 01 Pelotão ADEC Hipomóvel (Pel ADEC Hipo). 
- 01 Destacamento Logístico (Dst Log). - Elementos de Aviação do Exército (Elm Av Ex). 
- 01 Subunidade de Comando e Apoio (SU C 
Ap). 

- 01 Pelotão de Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear (Pel DQBRN). 

 

FIGURA 1 – A estruturação da Força de Apoio à Defesa Civil. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 
 

e) A FADEC possui uma organização ad hoc e estrutura-se com as frações pré-

existentes nas OM do C Mil A da região atingida. No C Mil A, uma Bda é selecionada 

para constituir, com suas tropas orgânicas, a FADEC. A Bda, por sua vez, seleciona 

a OM base de estruturação da FADEC. As OM selecionadas foram aquelas que 

possuem a maior probabilidade de emprego em desastre decorrente de inundações 

e, por consequência, as que foram mais empregadas no apoio à DEC. 

 

f) Para a FADEC, a OM base cede o Cmt, o SCmt, o EM, a Subunidade de 

Comando e Apoio (SU C Ap) e uma Subunidade de Apoio à Defesa Civil (SU 

ADEC); a OM Log/Bda passa o Destacamento Logístico (Dst Log) em apoio direto; 

OM Eng/Bda passa a Cia Eng em apoio direto; as OM de Arma Base ou de Artilharia 

passam, em reforço, uma SU ADEC cada, sendo que uma tem a missão de 

constituir a Reserva da FADEC; a Bda passa o Pel PE apoio direto à FAjHum; o 

Pelotão de Fuzileiros Blindado/Mecanizado (Pel Fuz Bld/Mec) é passado pela Bda 

em apoio direto; o Pel Hipomóvel (Pel Hipo) é passado, pelo C Mil A, em apoio direto 

à FADEC; e os elementos de Av Ex passam à disposição do C Mil A da região 

afetada, ficando sob controle operacional da Força. 
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3.2.1 O COMANDO DA FORÇA DE APOIO À DEFESA CIVIL 

 

3.2.1.1 O Comando da FADEC pode ser constituído pelos Cmt da FADEC, SCmt da 

FADEC e EM Geral e Especial. O Cmt e o EM das FADEC devem ser selecionados 

a partir de militares da OM base de emprego. 

  

3.2.1.2 A princípio, o Cmt da FADEC deve ser o Cmt de uma OM de Arma Base ou 

de Artilharia. As funções do Cmt da FADEC se aproximaram às funções de comando 

de uma U operacional do EB. O Cmt da FADEC, por ser o militar mais antigo no 

Teatro de Operações, deve desempenhar a função de O Lig com a Defesa Civil. 

  

3.2.1.3 A função do SCmt da FADEC deve ser desempenhada por militar que não 

seja o SCmt da OM base, tendo as mesmas atribuições de SCmt em Operações de 

Defesa Externa. Durante as inundações, as principais atividades das OM base, com 

vistas à missão precípua do EB (Defesa Externa), permanecem em andamento, 

sendo necessária a atuação deste deste militar em substituição ao Cmt da OM, para 

que não haja solução de continuidade. 

 

3.2.1.4 O EM Especial deve ser constituído por elementos especializados, de acordo 

com as capacidades incluídas da FADEC. O assessoramento dado pelos elementos 

do EM Especial, sobretudo, sobre as capacidades específicas das frações de 

naturezas diferentes às da OM base, configura-se em emprego judicioso da FADEC 

nas demandas da DEC.  

 

3.2.1.5 O EM Especial é composto, em princípio, pelos Oficial de Logística (O Ap 

Log)/Cmt do Destacamento Logístico (Dst Log), Oficial de Engenharia (Cmt do Dst 

Eng), Oficial de Saúde (O Sau) (Cmt Pel Sau), Oficial de Comunicações e Eletrônica 

(O Com Elt)/Cmt Pel Com), Oficial da Aviação do Exército (Av Ex) (Cmt dos 

elementos de Av Ex) e Oficial de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear 

(DQBRN) (Cmt do Pel DQBRN em reforço). 

 

3.2.1.6 As funções do EM Geral da FADEC também tendem a se aproximar com as 

mesmas, em análogo, em casos de Defesa Externa. O EM Geral da FADEC deve 
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ser constituído pelos mesmos militares do EM Geral da OM base, de forma a 

propiciar maior articulação e eficiência no estudo de situação. 

 

3.2.2 A SUBUNIDADE DE COMANDO E APOIO 

 

3.2.2.1 De semelhante modo às missões voltadas para operações de Defesa 

Externa, a SU C Ap deve ser estruturada visando apoiar o Comando da FADEC com 

os meios necessários à conduta das OADEC e prestar o apoio logístico às frações 

da FADEC.  

 

3.2.2.2 A SU C Ap deve ser estruturada a partir da SU C Ap da OM base, podendo 

ser reforçada por Grupos ou Seções de outras OM. A estruturação da SU C Ap é 

materializada conforme a Figura 2. 

 

 

- 01 Seção de Comando (Seç Cmdo). - 01 Pelotão de Suprimento (Pel Sup). 
- 01 Pelotão de Comando (Pel Cmdo). - 01 Pelotão de Manutenção (Pel Mnt). 
- 01 Pelotão de Comunicações (Pel Com). - 01 Pelotão de Saúde (Pel Sau). 

 

FIGURA 2 – A estruturação da Companhia de Comando e Apoio. 
Fonte: BRASIL, 2003a (adaptado). 

 

3.2.2.3 As ações da SU C Ap devem estar voltadas para o funcionamento da Base 

de Operações, sendo a fração responsável pela manutenção das instalações, pela 

segurança, pelos deslocamentos diversos e pelo funcionamento do apoio logístico 

da FADEC. A SU C Ap deve operar de forma a garantir a amplitude de duração das 

OADEC, com vistas ao apoio logístico dos militares da F Ter (público interno). 

 

3.2.2.4 Deve-se evitar que a SU C Ap faça parte do esforço operacional, com vistas 

ao apoio imediato à população. Os esforços operacionais devem estar voltados, 
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prioritariamente, para a permanência da FADEC nas ações de respostas às 

inundações, na forma de apoio logístico. 

 

3.2.3 O DESTACAMENTO DE ENGENHARIA 

 

3.2.3.1 A tropa de Engenharia de Combate, na sua essência, é vocacionada para o 

emprego em OADEC, sem haver necessidade de realizar grandes adaptações em 

relação às suas capacidades voltadas à Defesa Externa (Doutrina, Organização, 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura - DOAMEPI). 

 

3.2.3.2 De modo a fazer frente à demanda de trabalhos típicos de engenharia militar, 

com vistas à eficiência e a maior efetividade das ações de apoio, a organização da 

Engenharia para as OADEC deve ser formatada por meio de um Destacamento de 

Engenharia (Dst Eng).  

 

3.2.3.3 Indo de encontro com o que prescreve a doutrina em relação à estrutura 

organizacional para o Emprego da Engenharia em Defesa Externa, o Dst Eng deste 

estudo deve ser operacionalizado como uma estrutura flexível, modular e adaptado 

às necessidades operacionais da FADEC junto à Defesa Civil. 

 

3.2.3.4 As primeiras ações a serem realizadas pela Engenharia, decorrentes de 

inundações severas, podem ser efetuadas pelo Dst Eng com o seguinte 

Organograma: 

 

- 01 Seção de Comando (Seç Cmdo). 
- Até 03 Pelotões de Engenharia de Combate (Pel E Cmb) - Modular. 
- 01 Pelotão de Equipamentos e Construção (Pel Eqp Cnst) - Modular. 

- Até 01 Companhia de Engenharia de Pontes (Cia E Pnt) - Modular. 
FIGURA 3 – A estruturação do Destacamento de Engenharia. 
Fonte: BRASIL, 2001 (adaptado). 
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3.2.3.5 Diante dessa estruturação, o Dst Eng tem a capacidade de prestar 

assistência técnica de Engenharia à OADEC; realizar trabalhos de engenharia a 

favor da mobilidade terrestre (balizamento de vaus e lançamentos de pontes leves, 

pesadas e modulares, passadeiras e portadas) e da mobilidade aquática (operação 

de botes com motor de popa); trabalhos subaquáticos; trabalhos de manutenção e 

recuperação de ligações viárias e de infraestrutura de instalações; efetuar serviços 

de conservação e reparação, envolvendo demandas de carpintaria, alvenaria, 

instalações hidráulicas e de eletricidade predial em acantonamentos, instalações de 

comando e em instalações logísticas; e propiciar a geração de energia elétrica. Cabe 

ressaltar que estas capacidades geradas são apontadas para o emprego do Dst Eng 

na resposta imediata às inundações e de curto a médio prazo de duração. 

 

3.2.4 O DESTACAMENTO LOGÍSTICO 

 

3.2.4.1 Tomando por base que a principal tarefa logística da EB, durante a 

ocorrência de inundações, é prover as capacidades mínimas necessárias para a 

pronta resposta às demandas de apoio dos órgãos governamentais, a FADEC deve 

ser empregada de maneira autossuficiente, de modo a operar sem que onere a 

infraestrutura por ora debilitada no local. Para tanto, é imprescindível que os 

recursos logísticos sejam integrados aos recursos das agências locais, de modo a 

obter maior sinergia e unidade de esforços decorrentes da complementaridade de 

capacidades e competências logísticas. 

 

3.2.4.2 Diante da concepção doutrinária que orienta o planejamento e a execução da 

Logística Militar Terrestre, o apoio logístico deve ser configurado de acordo com o 

cenário encontrado e com as necessidades levantadas pelo DRI, de modo a ser 

consubstanciada a premissa basilar da “logística na medida certa”. 

 

3.2.4.3 As ações de resposta decorrentes das inundações devem dispor de um 

apoio logístico com base em uma estrutura flexível, de maneira a possibilitar a 

ampliação de capacidades rapidamente, pois é necessário o suporte a massas 

populacionais numerosas.  
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3.2.4.4 De modo a fazer frente a esta demanda logística, com vistas à eficiência e à 

maior efetividade das ações de apoio, as necessidades emergenciais de apoio 

logístico devam ser supridas por meio de Dst Log. O Dst Log vem a ser 

operacionalizado como uma estrutura flexível, modular e adaptado às necessidades 

logísticas da FADEC. 

 

3.2.4.5 A estruturação organizacional do Dst Log, representado na Figura 4, permite 

à FADEC cumprir tarefas específicas das Funções Logísticas mais demandadas em 

caso de desastres, mais particularmente relacionadas ao suprimento, ao transporte, 

à engenharia, à saúde, à manutenção e ao salvamento. Neste caso, o Cmt do Dst 

Log é o O Ap Log da FADEC, voltado a prover o apoio logístico às ações das 

frações e, dentro das possibilidades, realizar o apoio limitado a certas demandas em 

suporte às vítimas e às agências colaboradoras (público externo). 

 

 

- 01 Módulo de Apoio (Módulo Ap). 
- 01 Módulo de Suprimento/Transporte (Módulo Sup/Trnp). 
- 01 Módulo de Engenharia (Módulo Eng). 
- 01 Módulo de Saúde (Módulo Sau). 
- 01 Módulo de Manutenção/Salvamento (Módulo Mnt/Slv). 
FIGURA 4 – A estruturação do Destacamento Logístico. 
Fonte: BRASIL, 2019f (adaptado). 

 
3.2.4.6 As operações realizadas nesse contexto apresentam, como principais 

demandas logísticas, o aumento da demanda de material Cl I, III, IV e VIII; o 

emprego maior das funções logísticas de transporte e saúde em apoio à população, 

cooperando com o poder público; a redução da demanda de Suprimento Cl V; e a 

necessidade de acurada análise logística, diante da diversidade de missões que 

podem ser atribuídas ao Exército, no contexto de OADEC. 

 

3.2.4.7 A constituição dos Módulos Logísticos dependerá do processo de 

planejamento da Logística no nível tático, de modo a proporcionar o emprego das 
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capacidades inerentes a cada módulo logístico, no suprimento das demandas do 

socorro às vítimas do desastre natural. 

 

3.2.5 O PELOTÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 

 

3.2.5.1 Sob o contexto de OADEC, o Pel PE pode cumprir as seguintes missões, de 

maneira análoga àquelas realizadas nas operações básicas sob o contexto de 

Defesa Externa: realizar policiamento e investigação na Zona de Ação da FADEC, 

realizando atuação preventiva e, quando necessário, repressiva; manter a disciplina 

e o cumprimento das leis, ordens e regulamentos das operações; realizar 

patrulhamento ostensivo; atuar como polícia judiciária militar; realizar perícia e 

investigação criminal e de trânsito; prevenir o crime; realizar busca e apreensão; 

realizar o controle de distúrbios; empregar o cão de trabalho policial; realizar o 

controle do trânsito e da circulação de pessoas, assim como estabelecer e 

coordenar uma Central de Batedores e realizar a escolta de autoridades e de 

comboios; realizar a coleta e a prisão de pessoas; evacuar locais de risco; cumprir 

ordens judiciais diversas; escoltar e guardar/custodiar presos; e administrar postos 

de coleta, prisões e presídios militares; realizar a segurança de pontos sensíveis; 

participar da coordenação de segurança de área; realizar a segurança e a proteção 

de autoridades; realizar medidas de segurança da Base de Operações; e realizar 

reconhecimentos. 

 

3.2.5.2 O Pel PE integrante da FADEC deve ser orgânico da Bda enquadrante, 

sendo minimamente estruturado da seguinte forma: 

 

- 01 Seção de Comando (Seç Cmdo) - 02 Grupos de Polícia do Exército (Gp PE)  

- 01 Seção de Perícia (Seç Perícia) - 01 Grupo de Escolta (Gp Escolta) 
 

FIGURA 5 – A estruturação do Pelotão de Polícia do Exército. 
Fonte: BRASIL, 2018d (adaptado). 
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3.2.5.3 A melhor forma de emprego do Pel PE é em ação de conjunto, de forma a 

apoiar a FADEC como um todo. As ações típicas de Pel PE conferem às OADEC 

maior presteza e segurança à FADEC, aumentando, assim, a efetividade das ações 

da tropa. 

 

3.2.6 A SUBUNIDADE DE APOIO À DEFESA CIVIL 

 

3.2.6.1 Diante da resposta do Estado aos desastres de grande vulto nacional, a 

grande massa de mão de obra cedida à Defesa Civil é proveniente do EB, 

principalmente nas primeiras horas subsequentes. As respostas emergenciais da F 

Ter caracterizaram-se por serem tarefas de pouca complexidade e de baixo custo e 

pelo emprego de profissionais pouco especializados. Grande parte dessas tarefas 

são realizadas por OM de Infantaria, Cavalaria e Artilharia do local ou de regiões 

próximas às inundações. 

 

3.2.6.2.A organização para o emprego de tropas de Infantaria, Cavalaria e Artilharia 

tendem a seguir a mesma estrutura do emprego em GLO, ou seja, por Esquadras, 

GC e Pel de fuzileiros, de 30 a 35 homens, conforme ilustrado na figura 6. 

 

- 01 Seção de Comando (Seç Cmdo). 
- Até 03 Pelotões de Apoio à Defesa Civil (Pel ADEC). 
FIGURA 6 – A estruturação da Subunidade de Apoio Civil. 
Fonte: BRASIL, 2003a (adaptado). 

 

3.2.6.3 A SU ADEC se respalda pelos princípios da massa, da objetividade e da 

simplicidade, estando aptas ao emprego de tarefas de baixa complexidade e de 

grande volume. O número de SU ADEC depende das demandas solicitadas pela 

DEC. Todavia, o ideal é que sejam constituídas, pelo menos, duas SU ADEC. Dessa 

forma, o Cmt da FADEC ganha maior flexibilidade, possibilitando constituir uma 

Reserva, atuar em sistemas de rodízio e propiciar descanso adequado à tropa.  
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3.2.7 O PELOTÃO DE FUZILEIROS BLINDADO/MECANIZADO 

  

3.2.7.1 Os principais aspectos positivos do apoio da F Ter na fase da resposta às 

inundações são o grande efetivo e os meios específicos que só o EB possui. Os 

meios blindados se mostram peculiares em algumas ações específicas, 

configurando no aumento na capacidade de resposta e no maior número de 

atendimento à população. 

 

3.2.7.2 Diante das características e possibilidades da tropa blindada, este estudo 

viabiliza o emprego de tropas desta natureza nas ações de resposta às inundações, 

de acordo com a estruturação ilustrada na Figura 7. 

 

- 01 Seção de Comando (Seç Cmdo). 
- Até 03 Grupos de Apoio à Defesa Civil Blindados/Mecanizados 
(Gp ADEC Bld/Mec). 

FIGURA 7 – A estruturação do Pelotão de Apoio à Defesa Civil 
Blindado/Mecanizado. 
Fonte: BRASIL, 2002 (adaptado). 

 

3.2.7.3 A alta mobilidade em diversos tipos de terrenos e a capacidade de 

navegação conferem às tropas blindadas e mecanizadas algumas possibilidades 

que o vetor civil dificilmente possuirá em situações de catástrofes advindas de 

inundações. 

 

3.2.8 O PELOTÃO DE DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E 

NUCLEAR 

 

3.2.8.1 As inundações podem acarretar alguns efeitos colaterais incomuns, como a 

liberação de material químico tóxico, a exposição de material radioativo ou a 

liberação de lixo biológico resultante da morte de seres vivos. Diante de uma 
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possível ocorrência de evento que envolva agentes QBRN, a F Ter se mostra 

capacitada a fazer frente a esta demanda, por meio do Pel DQBRN. 

 

3.2.8.2 O Pel DQBRN atua na resposta imediata às inundações com o objetivo de 

combater a proliferação e os efeitos das ameaças QBRN. Atuam nas áreas de não 

proliferação, contra proliferação e gerenciamento de consequência QBRN, o que 

possibilita o aumento da capacidade de resposta face às inundações. 

 

3.2.9 O PELOTÃO DE APOIO À DEFESA CIVIL HIPOMÓVEL 

  

3.2.9.1 O emprego de cavalos por Órgãos de Segurança Pública, nas respostas 

emergenciais decorrentes das inundações, não é novidade nas ações em apoio às 

vítimas. As experiências positivas do emprego do cavalo na resposta às inundações 

conferem à tropa hipomóvel uma capacidade de emprego distinta dentro da FADEC. 

 

3.2.9.2 Em OADEC, o emprego da tropa hipomóvel conta com as seguintes 

vantagens em relação ao emprego nas ações imediatas ao desastre: efeito 

psicológico e ação presença; proximidade com a população; comandamento; 

atuação em grande raio; economia de tropa a pé; ostensividade; mobilidade; rapidez 

de ação; e atuação em terreno restrito e impeditivo a outras tropas. 

 

3.2.9.3 Em contrapartida, a fração montada a cavalo conta com as seguintes 

limitações e desvantagens em OADEC: permanência limitada em missões estáticas 

prolongadas; dificuldades na execução de detenção; necessidade de ação conjunta 

com a tropa a pé; capacidade limitada de armamento letal; limitada proteção contra 

agentes químicos; limitada ação em pisos escorregadios e lisos; vulnerabilidade a 

arremessos de objetos; e necessidade de grande apoio logístico. 

 

3.2.9.4 Em OADEC, de modo a possibilitar o máximo emprego de todas 

capacidades inerentes, o Pel ADEC Hipo pode ser estruturado com uma 

organização semelhante ao emprego em operações GLO, conforme o Organograma 

que se segue: 
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- Seção de Comando (Seç Cmdo). 
- 1º Grupo ADEC Hipomóvel (1º Gp ADEC Hipo). 
- 2º Grupo ADEC Hipomóvel (2º Gp ADEC Hipo). 
- Grupo de Apoio (Gp Ap). 

FIGURA 8 – A estruturação do Pelotão ADEC Hipomóvel. 
Fonte: BRASIL, 2017c (adaptado). 
 

 

3.2.9.5 A partir das características e limitações, este estudo enumerou as seguintes 

possibilidades da tropa hipomóvel em OADEC: 

a) realizar a defesa de pontos sensíveis;  

b) instalar e operar Postos de Segurança Estáticos (PSE);   

c) operar Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) e de Vias Urbanas 

(PBCVU);    

d) realizar reconhecimentos de vias, áreas e zonas; 

e) realizar buscas e resgates de vítimas em terrenos restritos (terrenos inclinados, 

alagadiços, ilhados etc.); 

f) realizar patrulhamentos hipomóveis e operação presença; 

g) realizar transporte de cargas (medicamentos, suprimentos etc.); 

h) apoiar a segurança de autoridades militares e civis; 

i) participar, como tropa de choque, no restabelecimento da ordem pública;  

j) participar de Ações Cívico-Sociais (ACISO); e 

k) cumprir missões de escolta e guarda de detidos. 

 

3.2.9.6 A melhor forma de emprego do Pel ADEC Hipo é em ação de conjunto, de 

forma a apoiar a FADEC como um todo. As ações típicas do Pel ADEC Hipo, fruto 

das características e possibilidades, conferem às OADEC maior raio de atuação, 

mobilidade e rapidez de ações, aumentando, assim, a efetividade das ações da 

tropa. 
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3.2.10 ELEMENTOS DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

  

3.2.10.1 Nas ações de resposta aos desastres o emprego de meios aéreos oferece 

flexibilidade e mobilidade à FADEC, constituindo-se em um meio peculiar de 

emprego no socorro às vítimas de inundações.  
 

 

3.2.10.1 A partir da inclusão de elementos de Av Ex na estruturação da FADEC, a 

gama de possibilidades adquirida é expressiva diante da situação de crise gerada 

pelas inundações, dentre as quais este estudo destaca: 

a) Observação aérea para levantar informações sobre as diversas áreas de 

interesse, especialmente nas regiões de fronteiras e de difícil acesso; 

b) Transporte aeromóvel, realizando o deslocamento de civis e tropas 

especializadas para locais específicos de emprego;  

c) Reconhecimento e vigilância química, biológica, radiológica e nuclear desde que a 

aeronave e o pessoal embarcado possuam equipamentos específicos de proteção, 

de detecção e de identificação de agentes QBRN;  

d) Busca e salvamento, com a finalidade de localizar e socorrer vítimas, 

principalmente em coordenação com a Defesa Civil;  

e) Controle de danos, para avaliar a extensão dos estragos causados por desastres 

naturais, de forma a auxiliar na restauração ou na manutenção das áreas afetadas; 

f) Transporte aeromóvel logístico com o deslocamento de material e de pessoal em 

proveito da tropa e das demais agências, sobretudo em áreas de difícil acesso;  

g) Suprimento aeromóvel, realizando o suprimento direcionado para as tropas e 

elementos apoiados em locais isolados;  

h) Evacuação aeromédica ou transporte de feridos para os postos de apoio de 

saúde e/ou hospitais; e 

i) Segurança, realizando a escolta de comboios e de autoridades. 

 
 

3.2.11 O DESTACAMENTO DE RESPOSTA INICIAL 

 

3.2.11.1 O apoio militar às demandas da Defesa Civil é iniciado pelo Destacamento 

de Resposta Inicial (DRI). O DRI é um módulo precursor de rápido desdobramento, 

com o objetivo de realizar a avaliação do desastre, realizar o reconhecimento inicial 
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para o desdobramento das primeiras foças e realizar a ligação e coordenação inicial 

com a Defesa Civil, com outros atores envolvidos e com as OM que, porventura, já 

estejam atuando no desastre. O DRI é estruturado conforme a Figura 9, a seguir. 

 

- Grupo de Comando (Gp Cmdo) 

- Grupo de Coordenação e Ligação (Gp Coor Lig) 

- Grupo de Avaliação de Desastre (Gp Aval Des) 

- Grupo de Transporte (Gp Trnp) 

- Módulo Precursor Emergencial (MPE) 
FIGURA  9 – A estruturação do Destacamento de Resposta Inicial. 
Fonte: BRASIL, 2015b (adaptado). 

  

3.2.11.2 O Grupo de Coordenação e Ligação tem por missão realizar a ligação inicial 

com o governo e outros participantes do esforço de resposta a desastre e auxiliar na 

coordenação desse esforço. É composto por militares com as seguintes 

especializações: Operações de Informação, Comando e Controle e Logística.     

  

3.2.11.3 O Grupo de Avaliação de Desastre destina-se a realizar a avaliação dos 

danos e da capacidade remanescente do governo local e outros atores para 

condução da resposta a desastre, a fim de determinar quais as capacidades 

inerentes à Força que podem ser agregadas ao esforço. No desempenho da sua 

missão, deve trabalhar em estreita ligação com o Grupo de Coordenação e Ligação. 

É composto por militares com as seguintes especializações: Engenharia, Saúde, 

Proteção, Logística e Inteligência.   

 

3.2.11.4 O Grupo de Transporte destina-se a proporcionar o apoio de transporte às 

atividades do Grupo de Avaliação de Desastre. Para tanto deve ser dotado dos 

meios de transporte que mais se ajustem à situação particular: aéreos, terrestres 

e/ou fluviais. 
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3.2.11.5 Esta concepção de DRI pode ser empregada em inundações de qualquer 

intensidade. Em situações de catástrofes oriundas de inundações, a rapidez das 

ações torna-se imprescindível para a preservação da vida, a redução do sofrimento 

humano e o agravamento do prejuízo material. Para tanto, as ações básicas iniciais 

podem ser realizadas, de imediato, por efetivo numeroso e pouco especializado, em 

inundações de qualquer intensidade, desde que não haja risco para a vida do 

pessoal empregado. 

 

3.2.11.6 De modo a fazer frente às demandas iniciais, a inserção do Módulo 

Precursor Emergencial (MPE) configura como forma de atuação imediata junto aos 

outros grupos do DRI. Este módulo se caracteriza por ser uma fração operacional 

que atua como tropa precursora da FADEC, com possibilidades de emprego 

imediato em apoio às vítimas do desastre, mesmo que de forma limitada. O MPE é 

incorporado ao DRI nas primeiras 24 horas após a ocorrência do desastre natural, 

como uma estrutura operacional de emprego imediato, composta por meios 

minimamente necessários de engenharia, C² e logística.  

 

3.2.11.7 O MPE, como parte da FADEC estruturada com base em um Comando 

enquadrante, deve ser estruturado conforme a Figura 10, abaixo ilustrado.  

 

- Equipe de Comando e Controle (Eqp C²). 
- Equipe de Logística (Eqp Log). 
- Equipe de Engenharia (Eqp Eng). 
- Subunidade de Apoio à Defesa Civil (SU ADEC). 
FIGURA 10 – A estruturação do Módulo Precursor Emergencial. 
Fonte: BRASIL, 2015b (adaptado). 

 

3.2.11.8 Como parte do MPE, a Eqp C² tem a missão de estabelecer as ligações 

necessárias, atender o funcionamento do Centro de Coordenação de Operações 

(caso não tenha sido estabelecida pela DEC) e apoiar com Turmas Rádios os 

órgãos governamentais e não governamentais; a Eqp Log tem por missão apoiar 

logisticamente apenas os efetivos e os meios militares do DRI e do MPE e atuar 
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como elemento precursor, escolhendo o local da Base de Operações da FADEC; e a 

Eqp Eng tem por missão a desobstrução e reparo de vias e o resgate aquático 

emergencial.  

 

3.2.11.9 Durante as primeiras ações após o desastre, a sociedade espera do Estado 

assistência imediata, a qual é consubstanciada, no caso da F Ter, pela presença da 

tropa nas ruas. A simples figura do soldado do EB em meio ao caos da inundação 

representa alento, segurança, autoridade, esperança e confiança para a população, 

o que reduz, de certa forma, o sofrimento humano. Consequentemente, as ações 

iniciais da tropa contribuem para a elevação do conceito e da boa imagem do EB 

junto à população. Diante dessa situação, a SU ADEC incorporada ao MPE tem 

capacidade de cumprir com este papel inicial. 

 

3.2.11.10 Após a chegada da FADEC propriamente dita, sugere-se que, 

dependendo da demanda encontrada, a SU ADEC, por ora empregada, segue nos 

trabalhos de assistência humanitária compondo a Reserva da Força, de forma a 

haver o rodízio entre as SU ADEC. Os outros elementos orgânicos do DRI seguem 

atribuições dentro de suas funções, junto à FADEC. 

 

3.2.11.11 Cabe ressaltar que o DRI contém elementos altamente especializados e 

técnicos na organização do pessoal, sendo inviável a sua estruturação por uma OM 

de qualquer natureza sem o apoio do C Mil A, a qual é subordinada.  

 

3.3 A FADEC ESTRUTURADA COM BASE EM COMANDO DE UNIDADE LOCAL 

 

3.3.1 A FADEC deve ser estruturada com base no Comando de OM existente no 

local do desastre, respeitando o Plano de Contingência municipal e sob 

coordenação da Defesa Civil. Independente da intensidade do desastre, diante da 

constatação de necessidade de resposta imediata às inundações mediante o risco 

de perda de vidas humanas, o apoio inicial é deflagrado pela própria OM local, de 

maneira isolada, por intermédio de duas formas de emprego distintas. 

 

3.3.2 Na primeira forma, a OM local atua nas respostas imediatas ao desastre por 

meio do DRI, formado por militares capacitados da própria OM, e de uma SU ADEC 
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orgânica, simultaneamente. A seguir, é apresentada a estruturação da OM local para 

esta situação. 

 

FIGURA 11 – A estruturação da FADEC orgânica de 
OM local, com a utilização do DRI orgânico. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

 

3.3.3 A segunda forma difere da primeira na questão da constituição do DRI. Caso a 

OM local não tenha militares capacitados para compor o DRI, as ações 

emergenciais se darão, simultaneamente, via Equipe de Ligação com a DEC (Eqp 

Lig DEC) e SU ADEC. A Figura 12 representa a estruturação da OM local para esta 

situação. 

 

FIGURA 12 – A estruturação da FADEC orgânica de 
OM local com a utilização da Equipe de Ligação com 
a Defesa Civil. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

 

3.3.4 O emprego da OM local em ambas as situações se assemelha ao emprego do 

DRI da FADEC estruturada com base em um Comando enquadrante, guardadas as 

devidas proporções. Preferencialmente, este apoio inicial deve ser realizado 

conforme planejamento prévio, com os meios de pessoal e de material orgânicos da 

própria OM e com foco em C², Mobilidade e Logística, independente da natureza da 

tropa. 

 

3.3.5 A organização deste tipo de FADEC conta com as vantagens da economia de 

meios, da redução do tempo de resposta e da efetividade dos trabalhos em conjunto 
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com a DEC local. Ao mesmo tempo, os anseios de assistência imediata da 

população, durante as primeiras ações após o desastre, serão atendidos.  

 

3.3.6 Independente da intensidade da catástrofe, o apoio inicial sempre será dado 

pela OM local. Caso as demandas da Defesa Civil extrapolem os limites 

operacionais da OM local, esta poderá ter o apoio do Comando enquadrante, 

configurando a formação da FADEC com estrutura semelhante à Força organizada 

com base em um Comando enquadrante. 

 

3.3.7 Assim como os efeitos positivos proporcionados pelo emprego do DRI da 

FADEC estruturada com base em um Comando enquadrante, a presença imediata 

do EB em meio à crise gerada pela inundação representa segurança, autoridade, 

esperança e confiança para a população, aliviando, de certa forma, o sofrimento 

humano. As ações iniciais da tropa contribuem para a elevação do conceito e da boa 

imagem do EB junto à sociedade. Diante dessa situação, a OM local tem capacidade 

de cumprir com este papel inicial. 
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CAPÍTULO IV 

O EMPREGO DA FORÇA DE APOIO À DEFESA CIVIL 

 

4.1 FASES DA OPERAÇÃO DE APOIO À DEFESA CIVIL 

 

4.1.1 As OADEC são divididas em cinco fases, conforme Quadro a seguir: 

Fases da Operação de 

Apoio à Defesa Civil 
Considerações 

1º Fase – Avaliação da Situação 

e Preparação 

Atuação do DRI. Identificação das capacidades necessárias 

para a montagem da FADEC e apoio inicial por meio do MPE. 

2º Fase: Desdobramento da 

FADEC 
Desdobramento para realizar o auxílio à população atingida. 

3ª Fase: Execução da OADEC 
Restabelecimento da normalidade com a maior brevidade 

possível. 

4ª Fase: Transição para outras 

Agências 

Assunção paulatina do controle da situação pelas instituições 

do governo local. 

5ª Fase: Retraimento da FADEC 
Autoridades locais assumem por completo o controle da 

situação. 

QUADRO 1 – Fases da Operação de Apoio à Defesa Civil.  
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

 

4.1.2 O desdobramento de meios militares em resposta às inundações deve ser 

escalonado ao longo das primeiras 72 horas. Apesar do emprego militar ser 

concebido de forma a complementar o esforço de resposta a desastre do governo 

local, a velocidade de resposta inicial do vetor militar acaba sendo um fator crítico 

para o sucesso da OADEC. 

 

4.2 CAPACIDADES DA FORÇA DE APOIO À DEFESA CIVIL 

 

4.2.1 O emprego de tropas em OADEC é conduzido com a utilização de 

capacidades inerentes às OM, ou seja, o objetivo da formação de uma FADEC é a 

possibilidade de agregar capacidades previamente disponíveis nas OM, em 

decorrência da organização de pessoal e material e do adestramento voltado para a 

Defesa Externa (como mão de obra, meios de transporte etc.) ao esforço da 

resposta ao desastre. 
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4.2.2 Assim como são distribuídas as capacidades nas operações militares 

convencionais, as capacidades requeridas em OADEC são mapeadas por meio das 

Funções de Combate. 

Funções de 

Combate 
Capacidades normalmente necessárias 

Comando e 

Controle 

Realizar a avaliação de desastres; realizar a ligação com autoridades e agências; 

estabelecer Sistemas de C2; e realizar Operações de Informação. 

Logística 

Realizar o planejamento logístico; gerenciar contratos e estoques; realizar a 

triagem de doações; realizar a purificação de água; realizar apoio de saúde 

(triagem e atendimento); distribuir alimentação, água, cobertores, materiais de 

higiene e medicamentos; realizar transportes; realizar reparo e construção; 

proporcionar apoio técnico de engenharia; realizar evacuação; realizar serviços 

mortuários controlados; e montar e operar acampamentos para deslocados e 

refugiados. 

Inteligência  

Executar reconhecimentos (aéreo e terrestre); processar dados de inteligência; e 

analisar e avaliar a população, o terreno, possíveis forças adversas e as condições 

meteorológicas. 

Proteção 

Realizar o isolamento de área; manusear e controlar produtos perigosos; prover a 

segurança da tropa e de campos de internamento de civis (deslocados/refugiados); 

prover a segurança de instalações e locais de armazenagem e distribuição; prover 

a segurança de comboios; realizar monitoramento e detecção QBRN; realizar 

descontaminação; executar controle de danos QBRN; e realizar o controle e a 

guarda de presos. 

Movimento e 

Manobra  

Operar e controlar zonas de pouso de helicópteros; e controlar o movimento de 

pessoas. 

QUADRO 2 – Funções de combate nas Operações de Ajuda Humanitária. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

 

4.3 MATERIAL DE EMPREGO MILITAR 

 

4.3.1 As diversas frações da FADEC, independentemente da natureza, devem 

empregadas ou adestradas com vistas às OADEC, utilizando-se os meios militares 

previamente existentes nas OM. Ou seja, as ações executadas pela tropa, no 

ambiente humanitário, estão condicionadas ao material de emprego militar que as 

frações possuem em Quadro de Dotação de Material Previsto (QDMP), o que 

caracteriza o uso dual do material de emprego militar. Para tal, deve constituir 
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frações com estruturação organizacional ad hoc e utilizar o material de dotação de 

forma dual, com a finalidade do apoio às vítimas das inundações. 

 

4.3.2 A vocação operativa de cada OM da F Ter é descrita por sua Base Doutrinária 

Prevista. Neste documento, são fornecidos dados relativos ao QDM previstos 

(QDMP), definição dada aos materiais de emprego militar previsto em QDM, 

subtraídos das restrições impostas em tempo de não guerra, mas somados aos 

materiais inerentes à vida administrativa e às peculiaridades da OM. 

 

4.3.3 Diante disso, para as OM situadas em áreas ou próximas às regiões de riscos 

elevados de inundações, as quais possuem histórico de participação frequente em 

OADEC, em resposta imediata a esses desastres naturais, os QDMP estão previstos 

em documentos de caráter restrito, chamados Bases Doutrinárias Previstas das 

Organizações Militares Operativas da Força Terrestre. 

 

4.3.4 O conceito do emprego dual dos materiais de emprego militar, previsto nos 

QDMP, torna-se impositivo na gestão do material, mas não impedirá que se 

agreguem novas tecnologias e especializações requeridas em situações de 

emergência que envolvam o risco de perdas de vidas humanas, como as catástrofes 

naturais oriundas de inundações 

 

4.3.5 Diante do ambiente do desastre, caracterizado pela urgência das tarefas e 

pelos cansaços físico e psicológico, o apoio imediato às vítimas deve ser embasado 

na simplicidade e na destreza das tarefas. O manuseio de equipamentos que não 

são da rotina das frações, em ambiente pouco familiarizado e crítico, pode 

influenciar negativamente no desempenho da tropa, acarretando risco para o 

material, para os militares e, principalmente, para as vítimas. O correto uso do 

material de dotação e a manutenção da higidez física e mental da tropa traduzem 

em efetividade no cumprimento de missão. 

 

4.3.6 As frações destinadas ao emprego em tarefas mais técnicas, como o Dst Log, 

o Dst Eng, a SU C Ap, o Pel ADEC Bld/Mec, os elementos de Av Ex e o Pel DBQRN, 

por atuarem de forma muito semelhante às ações voltadas para as operações 



309 

 

básicas e de GLO, não necessitam de grandes alterações significativas dos QDMP 

nas OM de origem.  

 

4.3.7 As frações constituídas para o emprego mais braçal, como o Pel ADEC Hipo, o 

Pel PE e a SU ADEC inclinam-se para a complementação de material no QDMP. 

Recomenda-se a complementação do QDMP de frações menos técnicas, com 

equipamentos de emprego em tarefas mais básicas, mecânicas e que exijam grande 

efetivo de pessoal.  

 

4.3.8 Diante da especificidade do ambiente operacional, a perícia no uso de 

equipamentos de segurança é imprescindível para as ações da tropa. Inundações de 

casas, edifícios e outras construções têm efeitos secundários significativos em 

ambientes quentes e úmidos, como a proliferação de fungos tóxicos. Estruturas em 

pé e danificadas pela água podem se tornar inabitáveis para os seres humanos, mas 

podem abrigar animais selvagens, peçonhentos, insetos e répteis. Portanto, 

equipamentos de segurança para desastres desencadeados por inundações incluem 

coletes salva-vidas, botas impermeáveis, EPI e equipamentos especiais de 

manuseio para animais peçonhentos. 

 

4.4 PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS  

 

4.4.1 A atuação do EB nas ações imediatas decorrentes de desastres é obtida por 

meio do emprego das frações e dos meios em proveito da população, independente 

da natureza da tropa empenhada. A eficiência no cumprimento das missões é 

resultante do desenvolvimento de conteúdos procedimentais e atitudinais das 

frações, resultando no criterioso emprego dos materiais de dotação e do 

atendimento às vítimas do desastre, no mais curto prazo possível.   

 

4.4.2 O atendimento da população torna-se o Estado Final Desejado, marcando a 

eficácia das OCCDEC. Enquanto a tropa mantiver a capacidade de apoio às 

demandas da população, a atuação da F Ter estará sendo marcada pela efetividade 

das ações, característica esperada pela DEC e, principalmente, pela sociedade 

brasileira. 
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4.4.3 Diante das principais demandas das vítimas decorrentes das inundações, as 

principais missões desempenhadas pela FADEC são as ações de coordenação com 

a DEC; emprego das Comunicações; a evacuação de deslocados e desabrigados; 

resgate de vítimas ilhadas; o atendimento pré-hospitalar (APH) e o transporte de 

feridos; a evacuação de pessoas de instalações consideradas de risco; as ações de 

polícia ostensiva; o patrulhamento de vias e a ação presença; o controle do trânsito 

e de pessoas; o gerenciamento e a segurança de abrigos improvisados; o 

gerenciamento da distribuição de donativo; o estabelecimento de posto de 

segurança estático e a segurança de ponto sensível; as ações de reconhecimento; 

as operações em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM); o emprego do 

Dst Eng; e o emprego do Dst Hipo. 

 

4.4.4 A Matriz de Atividades x Responsabilidades, constante no Anexo A, define as 

atribuições de cada fração da FADEC nas principais missões designadas pela 

Defesa Civil à F Ter, de forma a facilitar o seu planejamento nas ações de resposta 

decorrentes das inundações. 

 

4.4.4.1 AÇÕES DE COORDENAÇÃO COM A DEFESA CIVIL  

   

4.4.4.1.1 No início de uma OADEC oriunda de inundações, o desastre catastrófico 

pode sobrecarregar as capacidades dos civis que gerenciam a resposta. Os 

requisitos urgentes forçam os gerentes da emergência a concentrarem todos os 

esforços nas próximas 24 ou 48 horas. Os representantes de todas as agências 

envolvidas, governamentais ou não, são reunidos em uma instalação chamada, no 

meio militar, de Centro de Coordenação de Operações de Ajuda Humanitária 

(CCOpAjHum) ou, no vocabulário civil, de Grupo de Ações Coordenadas (GRAC).   

 

4.4.4.1.2 O estabelecimento do CCOpAjHum tem por objetivos evitar o emprego de 

meios desnecessariamente e o alcance de resultados mais efetivos, por meio da 

coordenação e da sincronização das diversas atividades. As ações interagências no 

CCOpAjHum garantem a complementariedade interorganizacional e o emprego dos 

meios adequados para a realização de cada uma das atividades indispensáveis na 

resposta imediata às inundações. Os CCOpAjHum são estruturados em dois níveis: 

o estadual e o municipal.   
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4.4.4.1.3 No nível estadual, o Centro de Coordenação de Operações estabelecido é 

chamado de CCOpAjHum de nível Brigada (CCOpAjHum/Bda) ou superior, 

dependendo da intensidade do desastre.  

 

4.4.4.1.4 No nível municipal, o número de CCOpAjHum, ou GRAC, estabelecidos 

dependem da dimensão do desastre e do número de municípios afetados, sendo 

desdobrados nas formas centralizada ou descentralizada.  

 

4.4.4.1.5 A forma de desdobramento centralizada do CCOpAjHum é concebida em 

casos de desastre que afete um único município isolado ou mais de um município 

próximo ou vizinho, configurando somente a necessidade ou a capacidade de 

desdobramento de um CCOpAjHum Principal (CCCOpAjHum/Pcp).  

 

4.4.4.1.6 Conforme a Figura 13, o CCOpAjHum/Pcp é estruturado pelo Comando da 

FADEC em células operativas, a fim de proporcionar o desdobramento de uma 

equipe técnica, multidisciplinar, com representantes das diversas agências 

envolvidas na resposta à inundação. O objetivo principal do CCOpAjHum/Pcp é a 

coordenação das ações, em cooperação com as diretrizes da DEC. Todas as 

demandas de apoio às vítimas do desastre eram levadas ao CCOpAjHum/Pcp para 

planejamento e definição dos meios a serem empregados nas diversas tarefas. 

 

 

FIGURA 13 – A estruturação centralizada do CCOpAjHum.  
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

 

4.4.4.1.7 A forma de desdobramento descentralizada é ativada em situações de 

desastre que afete diversos municípios próximos ou poucos municípios, mas 
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localizados distantes um do outro. A Figura 14 ilustra a configuração do 

CCOpAjHum descentralizado.   

 

FIGURA 14 – A estruturação descentralizada dos Centros de Coordenação de 
Operações da FADEC. 
Fonte: BRASIL, 2014a (adaptado). 

 

4.4.4.1.8 Nestes casos, caracteriza-se a necessidade de desdobramentos do 

CCCOpAjHum/Pcp, mobiliado pelo Comando da FADEC de forma semelhante ao 

centralizado, e de CCCOpAjHum Táticos (CCCOpAjHum/Tat) ou simplesmente 

GRAC, mobiliados pelos elementos destacados da FADEC. As ações 

desencadeadas em cada GRAC devem se manter coordenadas com o 

CCOpAjHum/Pcp, para que haja consciência situacional e efetividade nos meios de 

apoio a serem empregados. 

 

4.4.4.1.9 Em OADEC, as ações de coordenação são fundamentais para o sucesso 

das operações, pois elas traduzem em efetividade do emprego das capacidades da 

FADEC nas ações de resposta imediata às inundações. Portanto, é imperioso que 

todos os militares em função de comando, bem como os Oficiais de Ligação com a 

DEC, tenham conhecimento mínimo dos Sistemas Estadual e Municipal de Proteção 

de Defesa Civil e das capacidades das agências envolvidas nas inundações.  

 

4.4.4.1.10 As competências profissionais enumeradas a seguir são imprescindíveis 

aos Comandantes de FADEC e elementos de ligação com a DEC, pois traduzem em 

efetividade desejada nas ações de coordenação em resposta às inundações: 

a) Conhecimento Institucional. 

b) Função atual na OM. 

c) Experiência profissional em OADEC. 

d) Conhecimento das características das OADEC. 

e) Conhecimento dos aspectos jurídicos de ações subsidiárias e GLO. 
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f) Conhecimento do Sistema de Defesa Civil local. 

g) Conhecimento das capacidades do EB em OADEC. 

h) Conhecimento das capacidades das agências envolvidas. 

i) Conhecimento dos instrumentos estaduais/municipais de resposta a desastres. 

 

4.4.4.1.11 No nível municipal, para as ações de coordenação com a Defesa Civil em 

operações onde o CCOpAjHum se desdobra de forma centralizada 

(CCOpAjHum/Pcp), recomenda-se que os militares de ligação sejam, 

prioritariamente, o Cmt da FADEC e os elementos de 3º Seção das OM base da 

FADEC. Dessa forma, cada equipe atua de maneira centralizada no 

CCOpAjHum/Pcp, em sistema de rodízio de turnos entre cada equipe (previsão de 

descanso) e sem prejuízo das atribuições inerentes à função de oficial de EM da U 

de origem.  

 

4.4.4.1.12 De semelhante modo, para as ações de coordenação com a Defesa Civil 

municipal, nas operações onde o CCOpAjHum se desdobra de forma 

descentralizada (CCOpAjHum/Pcp e GRAC/municipais), recomenda-se que os 

militares de ligação com o CCOpAjHum/Pcp estabelecido sejam, prioritariamente, o 

Cmt da FADEC e os elementos de 3º Seção da OM base da FADEC; e que os 

militares de ligação com os demais GRAC estabelecidos sejam, prioritariamente, os 

elementos de 3º Seção de cada OM que cedem as SU ADEC para compor a 

FADEC. Consequentemente, para esse caso, as equipes atuarão simultaneamente, 

de maneira descentralizada, de forma que cada equipe de 3ª Seção componha um 

GRAC/municipal.  

 

4.4.4.1.13 A participação ativa das diversas agências e de oficiais do EM Geral e 

Especial da FADEC no assessoramento da tomada de decisões no 

CCOpAjHum/Pcp traduz em efetividade das ações. A participação do Cmt da 

FADEC, do O Log/Cmt da Cia Log, do O Eng/Cmt da Cia Eng, do O Sau/SCmt da 

Cia Rsg Slv, do O Com/Cmt do Dst Com), do oficial de Av Ex e do oficial de DQBRN 

(Cmt do Dst DQBRN em reforço) nas deliberações do GRAC são imprescindíveis 

para o emprego judicioso dos meios disponíveis. 
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4.4.4.1.14 Para ambas as formas de emprego, o sistema de rodízio deve ser 

aplicado de forma que proporcione o descanso dos militares e que seja mantida a 

efetividade das ações de coordenação.   

 

4.4.4.1.15 As ações de apoio do EB são prestadas mediante coordenação com a 

DEC, resultante de declaração Situação de Emergência ou Estado de Calamidade 

Pública dos municípios. Entretanto, as Forças Armadas podem assumir, 

momentaneamente, a coordenação das ações até o restabelecimento da 

capacidade mínima de resposta dos governos estadual e municipal. Nesse caso, 

torna-se preponderante a perícia no gerenciamento de crises com base nos métodos 

de planejamento adotados pelo Sistema de Defesa Civil local, ou seja, prioridade 

deve ser dada ao preparo dos militares, nos diversos níveis de comando, a serem 

empregados sob Sistema de Comando em Operações (SCO). 

 

4.4.4.1.16 O Sistema de Comando em Operações (SCO) pode ser conceituado 

como uma ferramenta gerencial, de concepção sistemática e contingencial, que 

padroniza as ações de resposta em situações críticas de qualquer natureza ou 

tamanho. O SCO permite que seus usuários adotem uma estrutura organizacional 

integrada para enfrentar as demandas e as complexidades de uma situação crítica, 

sem prejuízo de suas competências e limites jurisdicionais. 
 

 

4.4.4.1.17 O SCO é tido como sistema padrão para responder emergências e 

situações críticas e estruturar a forma de organização e gerenciamento de 

desastres. De forma a articular as missões a serem executadas pelas diversas 

agências no socorro à população durante as catástrofes de grande proporção, as 

Agências Civis e os Órgãos de Segurança Pública, alçados no SCO, utilizam o 

conceito de agência líder de determinada ação.  

 

4.4.4.1.18 Nas OADEC, a partir de deliberação do CCOpAjHum/GRAC, é 

estabelecida a agência responsável pela coordenação dos esforços colaborativos 

empregados em determinada missão de ajuda humanitária, chamada de agência 

líder. A partir de então, o correto entendimento de que não há uma hierarquia 
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estabelecida entre as agências, mas sim, a liderança de função temporária, é 

essencial para a efetividade das ações de resposta ao desastre. 

 

4.4.4.1.19 O correto emprego do SCO por todas as agências envolvidas garante que 

a ação de comando dos executores se torne mais efetiva e melhor articulada; que a 

divisão de tarefas entre agências se torne melhor definida e mais equitativa; que as 

medidas de segurança da operação se tornem mais facilmente observadas; que os 

objetivos e as prioridades sejam previamente definidos; e que o uso dos recursos 

(humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e de informação) disponíveis seja 

mais eficiente. 

 

4.4.4.1.20 É preponderante que o CCOpAjHum/GRAC, nos diversos níveis, inicie as 

ações com a formação de uma equipe técnica, multidisciplinar, com representantes 

das diversas agências envolvidas e mobilizável a qualquer tempo. A constituição 

desta equipe propicia a obtenção da unidade de esforços dos atores envolvidos por 

meio da coordenação de esforços colaborativos.  

 

4.4.4.1.21 A designação de militares para realizar estágios ou cursos, junto à Defesa 

Civil, com os fins de capacitação em SCO e gerenciamento de crises oriundas das 

inundações severas, é preponderante para a efetividade da OADEC. 

 

4.4.4.1.22 Como consequência ao desempenho da tropa, os planejamentos evitam a 

sobreposição de ações, combatem o desperdício de recursos humanos e materiais e 

possibilitam o emprego eficiente e efetivo dos elementos operacionais disponíveis, 

nos momentos e locais necessários, proporcionando um melhor atendimento à 

população afetada e o alcance do Estado Final Desejado de maneira efetiva. 

 

4.4.4.2 O EMPREGO DAS COMUNICAÇÕES 

 

4.4.4.2.1 O estabelecimento das comunicações é considerado como a maior 

vulnerabilidade da FADEC, configurando um ponto sensível nas OADEC. 

 

4.4.4.2.2 A Cia Com em OADEC tem por missão prover o apoio de comunicações 

(pessoal e material) à Bda a qual é subordinada, permitindo as ligações necessárias 
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aos diversos sistemas operacionais, em especial ao sistema de C², e assegurando 

rapidez, segurança, confiabilidade ao trânsito da informação entre o Comando da 

Bda e a FADEC. 

 

4.4.4.2.3 O C² permite ao comandante tático incrementar a capacidade de 

compartilhamento de informações disponíveis e necessárias à decisão e ao controle 

das operações, contribui com a formação de uma consciência situacional 

compartilhada, possibilita a visualização em tempo real da área de operações e 

propicia o adequado fluxo de ordens na cadeia de comando. 

 

4.4.4.2.4 O comandante da Cia Com é o O Com Elt da Bda e tem por missão 

assessorar o Cmt e o EM em todos os aspectos relativos às comunicações; e 

planejar, coordenar e supervisionar as atividades de comunicações de todos os 

elementos da Bda, no qual se inclui a FADEC. 

 

4.4.4.2.5 Nas OADEC, coerentemente com o que prescreve a doutrina para Defesa 

Externa, a Cia Com estabelece os Centro de Comunicações (C Com) que servem os 

Postos de Comando (PC) da Bda, bem como a instalação e manutenção de 

sistemas de enlace entre o Posto de Comando Principal da Brigada (PCP/Bda) e o C 

Com da FADEC. O PCP/Bda, em OADEC, localiza-se junto à Defesa Civil Estadual 

(GRAC/Estadual), no CCOpAjHum/Bda. 

 

4.4.4.2.6 A FADEC estabelece os seus respectivos sistemas de comunicações de 

comando com os meios orgânicos, cabendo à Cia Com integrá-los ao sistema de 

comunicações da Bda. A integração dos sistemas de comunicações dos elementos 

em apoio à Bda é da responsabilidade dos mesmos. 

 

4.4.4.2.7 No âmbito da FADEC, o C Com do PCP/FADEC deve ser estabelecido 

pelo Pelotão de Comunicações (Pel Com) da OM que encabeça o Comando da 

FADEC, podendo ser estruturado nas formas centralizada ou descentralizada.  

 

4.4.4.2.8 A forma centralizada é concebida em caso de constituição de um único 

Centro de Coordenação de Operações. Para tal, o C Com que serve o PCP/FADEC 

terá sua localização junto à Defesa Civil Municipal, no CCOpAjHum/Pcp. 
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4.4.4.2.9 A forma descentralizada é ativada em caso de estruturação de mais de um 

Centro de Coordenação de Operações. Para isto, o C Com que serve o PCP/FADEC 

será descentralizado pelos CCOpAjHum/Pcp e CCOpAjHum/GRAC dos municípios 

apoiados. Neste caso, a FADEC pode ser reforçada por elementos da Cia Com 

orgânica da Brigada ou por elementos do Pel Com de outras U orgânicas da Bda 

que cedem as SU ADEC. 

 

4.4.4.2.10 Os C Com do PCP/SU ADEC e do PCP/Elementos em reforço devem ser 

estabelecidos pela Turma de Comunicações da Seç Cmdo dos mesmos, tendo 

como localização a própria base de operações nas quais estão instalados. Dessa 

forma, a necessidade de ação imediata chegara diretamente aos elementos de 

ligação das diversas agências via rádio, proporcionando maior velocidade de tomada 

de decisões. Em consequência, a dependência dos meios de comunicações civis, 

por ora bastante degradados, é sensivelmente minimizada. 

 

4.4.4.2.11 A FADEC deve estabelecer os respectivos sistemas de comunicações de 

comando com os próprios meios orgânicos, cabendo à Cia Com integrá-los ao 

sistema de comunicações da Bda. A responsabilidade de confeccionar as IE Com Elt 

da FADEC é o O Com Elt da OADEC, função desempenhada pelo Cmt Cia Com. 

Neste caso, o Cmt Cia Com, que exerce a função de O Com Elt da FADEC, pode ser 

assessorado pelo Cmt Pel Com da FADEC. 

 

4.4.4.2.12 Para que haja efetividade na exploração rádio, as IE Com Elt em OADEC 

devem ser planejadas a partir de predição de enlaces em HF e distribuídas a todos 

os integrantes da rede, inclusive as agências e os radioamadores locais. Diante 

disso, é imprescindível a realização das operações com o apoio do rádio 

amadorismo local. Os conhecimentos técnicos específicos da radiofrequência de 

comunicações e do sistema de repetidoras local, os quais são de conhecimento de 

radioamadores, podem contribuir de sobremaneira na instalação, na exploração e na 

manutenção das comunicações nas OADEC. 

 

4.4.4.2.13 Portanto, o sistema de radioamadorismo deve ser explorado para se 

alcançar as vítimas via rádio, de forma a difundir à população informações 
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essenciais, como cadeia de evacuação, localização de pontos de apoio e as 

evoluções dos acontecimentos. 

 

4.4.4.2.14 A transmissão de mensagens via rádio em OADEC deve ter como 

prioridade a rapidez das informações em detrimento da segurança das 

comunicações, de forma a tornarem-se mais eficientes e dinâmicas as ações de 

respostas às inundações. Para tanto, recomenda-se a determinação de prescrição 

rádio livre, com transmissão em claro, no âmbito da FADEC. 

 

4.4.4.2.15 Deve-se dar prioridade ao planejamento da necessidade de material de 

comunicações. Deve-se evitar a dependência de sinal de celular para o desenrolar 

das ações, em um ambiente operacional onde os sinais de radiofrequência das 

operadoras de telefonia celular tendem a ser escassas ou inexistentes. De 

semelhante modo, deve-se coibir a dependência de internet via Wi-Fi da região, a 

qual deve ser fornecida por aparelhos de internet via satélite do SISCOMIS. 

 

4.4.4.2.16 O fator terreno implica diretamente o desdobramento dos meios de 

comunicações. É preponderante que as instalações sejam adequadas para a 

instalação de antenas e repetidoras. Deve-se considerar as consequências dos 

danos causados pelo desastre na área de operações, o que pode dificultar de 

sobremaneira o sistema de C². 

 

4.4.4.2.17 O desempenho do conjunto de atividades de C² tende a ser 

extremamente facilitado pelo trabalho conjunto com agências, principalmente pelo 

fato do compartilhamento de meios e instalações de comunicações pré-existentes. 

Geralmente, há limitada capacidade de apoio da Cia Com para a grande demanda 

de C² que, normalmente, ocorre em situações de desastre natural. Portanto, 

percebe-se a necessidade das SU ADEC realizarem a previsão de meios de 

comunicações suficientes a fim de estabelecer a rede-rádio inicial nas ações 

subsequentes às inundações. Logo, apoios de comunicações podem ser 

requisitados ao B Com do C Mil A, visto que a demanda em meios de comunicações 

tende a ser grande. 
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4.4.4.2.18 O estabelecimento do C Com e de um PC é prioridade nas ações 

imediatas em resposta às inundações. Diante disso, a sociedade espera do EB que 

cumpra com esta demanda, pois a F Ter possui capacidade ímpar, dentre as 

agências, no tocante ao estabelecimento das comunicações em situações de crise. 

 

4.4.4.3 EVACUAÇÃO DE DESLOCADOS E DESABRIGADOS 

 

4.4.4.3.1 No contexto de inundações, torna-se imperativo o estabelecimento de um 

circuito de evacuação de feridos, com base no estudo das capacidades dos 

hospitais para onde as vítimas devam ser evacuadas. Logo, o reconhecimento de 

itinerários de evacuação torna-se essencial para o desencadear das ações de 

resgate. 

 

4.4.4.3.2 Um erro de itinerário ou de destino na condução da vítima pode acarretar 

desperdício de tempo e meios. A economia de tempo e o racionamento de recursos 

humanos e materiais são primordiais em situações de desastre, principalmente nos 

primeiros dias.  

 

4.4.4.3.3 A realização de briefing antes da partida para a missão pode minimizar a 

ocorrência de erros de procedimentos. Ensinamentos colhidos na Operação de 

Pacificação, no Haiti, e na Intervenção Federal, no Rio de Janeiro, mostram que uma 

rápida conferência de procedimentos realizada pelo Cmt da fração empenhada, 

antes da execução da missão, é muito eficiente para o seu cumprimento. Portanto, 

uma simples reunião da fração antes da partida para a missão, abarcando a 

conferência das etapas a serem cumpridas, reduz consideravelmente o risco de 

falhas.  

 

4.4.4.3.4 As características de capacidade de transposição de vau e de estocagem 

de material e pessoal da Vtr 5 Ton devem ser consideradas como fator positivo em 

resgate de vítimas e transporte de carga. Entretanto, deve-se ter atenção com o seu 

centro de gravidade elevado, o que pode ocasionar acidentes por tombamento 

devido à má estabilidade e a falta de aderência em terrenos alagadiços.  
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4.4.4.3.5 O emprego de blindados do tipo M113 BR deve ser considerado pela sua 

capacidade de transporte de pessoal e material, navegação em curso d’água, 

mobilidade em terreno argiloso, desobstrução de vias e transposição de obstáculos. 

 

4.4.4.3.6 A liderança, a iniciativa nos pequenos grupos e a experiência dos militares 

em operações reais devem ser exploradas em todos os níveis de comando. A 

situação de crise pode prejudicar o rendimento dos militares por efeitos psicológicos 

diversos. O espírito de corpo e a liderança são fundamentais em OADEC decorrente 

de desastres. 

 

4.4.4.4 RESGATE DE VÍTIMAS ILHADAS 

 

4.4.4.4.1 Em situação de inundações, torna-se frequente as ações de resgate de 

vítimas ilhadas em consequência da invasão das águas. O resgate pode ocorrer em 

ação combinada de tropas do Exército e de elementos dos Bombeiros Militares, em 

embarcações. 

 

4.4.4.4.2 Atenção deve ser dada ao plano de evacuação após o resgate, em que 

devem ser inclusos os planejamentos de rotas de evacuação, apoios médico e 

psicológico e locais de destinos adequado para as vítimas. 

 

4.4.4.4.3 Durante a navegação, deve ser dado prioridade ao uso de motor de popa, 

mediante verificação da profundidade das águas. A equipe de resgate deve prever a 

condução de remos e coletes salva-vidas. 

 

4.4.4.4.4 Depois da abordagem do local, o barco deve ser ancorado em ponto fixo 

ou por âncora, de modo a evitar que o mesmo venha a ser arrastado pela correnteza 

do rio durante o embarque e desembarque de pessoas. Se for o caso, uma equipe 

de saúde deve ser conduzida para a aplicação dos atendimentos pré-hospitalares 

(APH) básicos no local. 

 

4.4.4.4.5 O emprego judicioso de qualquer material requer treinamento por parte do 

militar e, também, pela fração como um todo, nos casos em que o equipamento for 
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de emprego coletivo. A ação coletiva da tropa empregando qualquer material para 

fins de apoio às vítimas, em um ambiente de crise, requer adestramento da fração. 

 

4.4.4.4.6 O adestramento da tropa com meios fluviais durante a formação, 

qualificação ou adestramento deve ser alvo de observação no resgate de vítimas 

ilhadas, de forma a evitar consequências negativas para as ações. 

 

4.4.4.5 O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E TRANSPORTE DE FERIDOS 

  

4.4.4.5.1 O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR MEIO AQUÁTICO 

 

4.4.4.5.1.1 Equipes de regate e salvamento e planos de evacuação devem ser 

inseridos no planejamento, com vistas ao APH de vítimas por meio aquático. A SU 

ADEC deve ser adestrada para possíveis ações de primeiro atendimento em 

pessoas ilhadas. 

 

4.4.4.5.1.2 As ações de primeiros-socorros em condições desfavoráveis devem ser 

treinadas pela equipe de resgate. A aplicação das ações de APH básicos em 

situações de desastre requer adestramento constante face à complexidade do 

ambiente. Além das ações clínicas propriamente ditas, as dificuldades inerentes ao 

ambiente operacional devem ser simuladas em adestramentos realizados por todos 

os militares, principalmente pelas pequenas frações. 

 

4.4.4.5.1.3 Em alguns casos, a vítima deverá ser imobilizada em maca, de forma 

que possibilite a condução da mesma para dentro e para fora do bote. Estas 

conduções exigem coordenação delicada da equipe de resgate, com vistas à 

preservação do estado de saúde das vítimas. As ações de transporte de maca 

devem ser treinadas pela tropa.  

 

4.4.4.5.2 O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR MEIO TERRESTRE 

 

4.4.4.5.2.1 Equipes de regate e salvamento e planos de evacuação devem ser 

inseridos no planejamento, com vistas ao APH de vítimas por meio terrestre. A SU 

ADEC deve ser adestrada para ações de primeiro atendimento à população. 
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4.4.4.5.2.2 As normas de segurança e o emprego judicioso de viaturas militares 

devem ser constantemente observados durante as ações, principalmente de viaturas 

civis adaptadas ao uso militar. A inserção do módulo de pronto-atendimento na 

retaguarda de viaturas militares adaptadas desloca o seu centro de gravidade para 

cima, o que favorece a perda de estabilidade em curvas e em terrenos molhados.  

 

4.4.4.5.2.3 A experiência adquirida pelos motoristas na condução deste tipo de 

viatura, por meio do manuseio diário em ambiente com baixo nível de tensão e do 

curso de condutor de veículo de emergência, não o isenta de participar de instruções 

de aperfeiçoamentos durante a CTTEP (técnica de direção, particularidades das 

viaturas militares, sinalização de trânsito etc.) e adestramento de direção defensiva 

inserido em contexto de operações militares. 

 

4.4.4.5.2.4 O ambiente favorável ao exibicionismo contribui consideravelmente para 

a materialização dos acidentes: população presente, ineditismo da situação, falta de 

experiência do motorista e condução de outras viaturas em alta velocidade por 

diversos agentes da DEC. O exibicionismo deve ser combatido a todo momento por 

meio do adestramento, da reciclagem de instruções e de constantes alertas durante 

o curso das operações. 

 

4.4.4.6 EVACUAÇÃO DE PESSOAS DE INSTALAÇÕES CONSIDERADAS DE 

RISCO  

 

4.4.4.6.1 A remoção de pessoas de áreas de risco é atividade comum em situação 

de inundações. A evacuação deve ser feita utilizando-se viaturas de grande 

capacidade, tendo vista ao grande número de pessoas. 

 

4.4.4.6.2 O contato imediato com os responsáveis pelas instalações deve ser feito, 

de modo que o planejamento prévio possa ser ratificado e a situação possa ser 

esclarecida por meio da troca de informações detalhadas sobre a quantidade de 

pessoas a serem embarcadas. Com isso, evita-se o excesso de meios e efetivos 

empregados nas ações.  
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4.4.4.6.3 Civis podem ser convocados a fazerem parte da organização de filas, da 

conferência de efetivos, do suporte emocional de crianças e do embarque 

propriamente dito.  

 

4.4.4.6.4 A simples presença do Exército inspira confiança para a população. É 

evidente a diferença de solicitude da população para com o soldado fardado em 

relação aos demais agentes envolvidos no desenrolar das ações. A identificação das 

viaturas com faixas influencia de maneira significativa na operação, pois facilita a 

identificação do objetivo das ações da tropa naquele momento, aproxima a tropa da 

população e proporciona maior segurança para as vítimas. A confiança e o respeito 

pelo EB fazem com que as pessoas cooperem com as ações desenvolvidas, 

principalmente quando se trata de evacuação de instalações e da casa própria. 

 

4.4.4.7 AÇÕES DE POLÍCIA OSTENSIVA 

 

4.4.4.7.1 O emprego da tropa em ações de polícia ostensiva de natureza preventiva 

ou repressiva é de competência, constitucional e legal, das Polícias Militares. A 

FADEC necessita de amparo jurídico para o emprego da tropa em ações dessa 

natureza, a qual é materializada por Decreto Presidencial. 

 

4.4.4.7.2 A FADEC deve estar atenta aos efeitos de segunda ou terceira ordem 

advindos do desastre, como convulsões sociais e perturbações da lei e da ordem. 

Quanto ao planejamento de emprego, deve ser considerada a necessidade de 

coordenação dos meios de segurança pública ou, até mesmo, a suplementação 

desses meios com tropas da F Ter para Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

 

4.4.4.7.3 Armamentos menos letais devem ser inclusos no QDMP da FADEC. A falta 

de dotação de armamento menos letal pode levar à tropa ao uso excessivo da força, 

contribuindo para o desgaste da imagem do EB, bem como para os efeitos de ordem 

punitiva para a tropa. 

  

4.4.4.7.4 O adestramento com armamentos e munições menos letais é essencial 

para este tipo de operação, com a finalidade não só de proteger a vida e a 

integridade física dos militares durante a missão; mas, também, de fornecer a 



324 

 

proteção necessária para suportar até uma agressão letal sem implicar, 

necessariamente, uma reação letal na mesma intensidade. 

 

4.4.4.7.5 Em situações de crise, onde as necessidades básicas da população estão 

seriamente comprometidas, o nível de fadiga, de desgaste psicológico e de estresse 

da população é alto. Com isso, a susceptibilidade de desordem ou de delitos é 

maior. Portanto, cresce a importância de garantir a segurança das ações da tropa, a 

qual pode ser provida por meio da dotação de determinados armamentos de 

tecnologia menos letal e da normatização de emprego, mediante Regras de 

Engajamento. 

 

4.4.4.7.6 A eficiência no emprego de técnicas menos letais só será atingida se 

obedecer aos seguintes fatores: doutrina; treinamento; táticas e estratégias; e 

medidas de segurança. O uso da força deve ser, sempre, em total acordo com as 

Regras de Engajamento estabelecidas pelo Escalão Superior, de forma que a tropa 

não se exponha desnecessariamente. 

 

4.4.4.7.7 Nesse contexto, pode-se enumerar os tipos de armamento menos letal 

indicados para a tropa em OADEC: 

a) Agentes químicos/inquietantes, que têm por finalidade diminuir a capacidade 

combativa e operativa do oponente. Projéteis de longo alcance calibre 38.1 mm, 

granada de mão lacrimogênea de emissão, granadas explosivas lacrimogêneas, 

espargidores portáteis, cassetete ou tonfa lançador, munições jato direto e ampolas 

de Ortoclorobenzilidenomalononitrila (CS). 

b) Granadas de mão menos letais (fumígenas, explosivas e mistas). 

c) Armas brancas (bastão tonfa, cassetete e o bastão retrátil). 

d) Armas de fogo (calibre Gáugio 12 com munições de elastômero e os lançadores 

de granadas). 

e) Lançadores movidos a gás. 

f) Armamentos espargidores de pimenta.  

g) Espargidores instalados em viaturas. 

h) Armas de energia conduzidas (Armas de Incapacitação Neuromuscular 

Temporária - AINT). 

i) Armas de energia dirigidas (luz, micro-ondas e som). 
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4.4.4.7.8 Para o uso de certos armamentos de tecnologia menos letal, recomenda-

se o uso de máscara contra gases pela tropa, principalmente no lançamento de gás 

lacrimogêneo, tanto em ambientes fechados ou confinados, como em locais abertos. 

Assim, mostra-se oportuna a previsão de uma fração adestrada em 

reserva/prontidão, estando em condições de ser empregada em ações que exijam o 

uso progressivo da força.  

 

4.4.4.8 PATRULHAMENTO DE VIAS E AÇÃO PRESENÇA 

 

4.4.4.8.1 Em crises geradas pelas inundações, patrulhamentos em vias públicas e 

Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) devem ser destinados às tropas 

do EB somente em caso de esgotamento da capacidade operativa da Polícia Militar. 

As operações do tipo polícia ostensiva não são a prioridade de emprego da F Ter 

em OADEC. Contudo, as Regras de Engajamento e normas de conduta da tropa 

devem ser bastante enfatizadas, bem como as lições aprendidas em operações no 

Rio de Janeiro e no Haiti devem ser bastante exploradas. 

 

4.4.4.8.2 Nos dias em que sucedem as inundações, os crimes mais comuns 

praticados por oportunistas são os saques de residências e supermercados. Alguns 

moradores que foram vítimas de inundação relatam que tiveram suas casas ou 

estabelecimentos comerciais saqueados. A venda de água e cestas básicas a 

preços abusivos também é recorrente.  

 

4.4.4.8.3 Ações de patrulhamentos podem ser realizadas com dupla finalidade: ação 

de presença, de modo a prevenir e minimizar delitos; e realização de busca/resgate, 

de forma a identificar no terreno alguma vítima em pontos mais distantes, 

principalmente se não houver apoio de meios aéreos.  Os patrulhamentos podem 

ser realizados por militares em viaturas ou montados a cavalo.  

 

4.4.4.8.4 Static Points podem ser acionados para garantir a ordem e a segurança em 

determinados locais, pois são provocadas pela simples ação de presença da tropa.  

 

4.4.4.8.5 Um estudo de situação mais detalhado deve ser feito, a fim de concluir 

sobre necessidade do emprego da tropa neste tipo de missão. Desse modo, pode-se 
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prevenir algumas consequências negativas para as ações da tropa, como a 

configuração de desvio de finalidade, a duplicidade de meios em uma mesma ação, 

a dispersão de esforços e o emprego ineficiente ou secundário da tropa. 

 

4.4.4.9  CONTROLE DO TRÂNSITO E DE PESSOAS 

 

4.4.4.9.1 A tropa pode ser acionada para atuar em conjunto com a Guarda Municipal 

e Agentes de Trânsito no apoio à mobilidade, no controle, bloqueio e balizamento de 

ruas e no controle do trânsito.   

 

4.4.4.9.2 Para tanto, é necessário o conhecimento pormenorizado do trânsito local, 

obtido por meio de reconhecimentos das estradas e demais vias de circulação. 

Recomenda-se instruções de sinais e gestos de trânsito e equipagem da tropa com 

materiais adequados para o balizamento (coletes reflexivos, apitos, bastões 

sinalizadores, luvas e capacete). Na FADEC, a fração mais vocacionada para o 

controle do trânsito e de pessoas é o Pel PE. 

 

4.4.4.9.3 A tropa poderá atuar em cooperação com o Serviço de Assistência Social 

local na orientação, no controle e na coordenação da circulação de civis deslocados 

e desabrigados, com vistas a garantir a livre movimentação do tráfego de pessoas e 

o encaminhamento de deslocados para abrigos improvisados ou em direção aos 

assistentes sociais. Para tal, são necessários a coordenação prévia com estes 

agentes locais e o reconhecimento de itinerários pelos quais as vítimas serão 

conduzidas, de modo que haja fluidez nas ações. 

 

4.4.4.9.4 A falta de adestramento em ações de controle de trânsito pode aumentar 

crise na cidade, acarretando o bloqueio das poucas vias transitáveis na região. O 

fluxo de veículos destinados ao apoio às vítimas deve ser prioritário, de modo que 

haja maior rapidez nas ações de resposta. 

  

4.4.4.10 GERENCIAMENTO E SEGURANÇA DE ABRIGOS IMPROVISADOS 

 

4.4.4.10.1 Juntamente com o Serviço de Assistência Social local, a tropa pode 

receber a missão de realizar a ativação, a triagem de pessoas, a segurança e o 
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gerenciamento de atividades de abrigos improvisados. A tropa deve atuar como 

apoiadora do Serviço de Assistência Social, fazendo parte como elemento 

coordenado, e não como coordenador.   

 

4.4.4.10.2 Em relação à segurança e uso da força, os militares responsáveis pela 

guarda do abrigo devem estar desarmados ou portando armamento menos letal, 

permanecendo somente o mais antigo da fração armado de pistola, de modo a 

caracterizar a presença da “mão amiga” do Exército nessa situação.  

 

4.4.4.10.3 Os desabrigados devem ser, sempre que possível, divididos por gênero, 

evitando a separação de mães e filhos pequenos; e por comunidades ou bairros, de 

forma a facilitar o controle de pessoas. A presença dos líderes comunitários e do 

Serviço de Assistência Social é imprescindível para esta organização, pois são os 

elementos capacitados funcionalmente.  

 

4.4.4.10.4 No caso de manifestações ou tumultos, a tropa deve fazer face à 

situação, de modo que estejam acompanhados de elementos do Serviço de 

Assistência Social e da Polícia Militar. Deve-se evitar assumir funções que são de 

competência dos profissionais do Serviço de Assistência Social, tendo vista a falta 

de capacitação específica da tropa para este fim.  

 

4.4.4.10.5 A política de assistência social oferece um conjunto de serviços para 

garantir que o cidadão não fique desamparado em situações inesperadas, nas quais 

a sua capacidade de acessar os direitos sociais fica comprometida. O Serviço de 

Assistência Social é formado por psicólogos e assistentes sociais altamente 

capacitados no gerenciamento de recursos humanos. Ações preventivas em 

conjunto com as equipes de assistência social devem ser intensamente exploradas. 

 

4.4.4.10.6 O trato com a população do abrigo deve ser de extrema cordialidade e 

paciência. O ambiente de crise gera estresse, proporcionando comportamentos 

hostis tanto por desabrigados quanto por militares. Ao realizar o contato com a 

população dos abrigos, recomenda-se que os militares estejam acompanhados de 

elementos do Serviço de Assistência Social. 
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4.4.4.10.7 As normas de condutas e o emprego judicioso dos meios devem ser 

evidenciados nas OADEC fruto de inundações, pois as operações tendem a ser 

descentralizadas face às distâncias e ao isolamento da tropa, principalmente no 

gerenciamento dos abrigos. Para diminuir os efeitos desta característica, é 

necessário um planejamento e coordenação centralizados, com a execução 

descentralizada. 

 

4.4.4.10.8 Torna-se pertinente a inclusão de instruções sobre estratégias e 

contribuições da Psicologia aplicada no gerenciamento de crises, trato com a 

população, respeito à mulher e à criança e consequências comportamentais pós-

desastre. De maneira mais imediata, constantes orientações sobre conduta da tropa 

devem ser consideradas prioritárias para a preparação da tropa. As boas ações e 

palavras de conforto cooperam para o Estado Final Desejado, consubstanciando a 

“mão amiga” do EB em apoio às vítimas do desastre. 

 

4.4.4.11 GERENCIAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE DONATIVOS 

 

4.4.4.11.1 O gerenciamento da distribuição de donativos é considerado atividade 

bastante frequente em apoio às vítimas de inundações. Para tal, a FADEC deve 

confeccionar um Plano de Distribuição de Donativos, devendo abarcar as ações de 

filmagem de procedimentos e de recepção, fichamento, estocagem, setorização e 

distribuição de alimentos. 

 

4.4.4.11.2 Durante a distribuição dos donativos, pode ocorrer reclamação por parte 

da população e tumulto dentro de abrigos. Os militares responsáveis pelo abrigo 

devem gerenciar crises de maneira adequada, evitando-se entrar em conflito com a 

população. 

 

4.4.4.11.3 O processo de recebimento de doações pode ser realizado na base da 

SU ADEC. Durante a entrega do donativo por agentes, os militares que compõem a 

segurança da entrada da base devem ter conhecimento sobre a previsão das 

entregas, bem como saber do protocolo de recebimento de doações.  
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4.4.4.11.4 De antemão, recomenda-se o armazenamento de doações, de 

preferência, em local específico para este fim. A estocagem de doações na base de 

operações pode afetar a segurança orgânica da FADEC ou de SU ADEC isolada. 

 

4.4.4.11.5 O volume de doações recebido pela tropa é muito grande, sendo 

necessário o planejamento de local com bastante espaço de armazenamento. A 

tropa pode ser usada em apoio às atividades de recebimento, organização, 

catalogação e categorização das doações. Entretanto, deve-se evitar assumir toda a 

coordenação deste tipo de atividade. O apoio de voluntários, do Serviço de 

Assistência Social e de ONG é primordial para o desempenho desta missão. 

4.4.4.11.6 O planejamento da distribuição de alimentos deve ser realizado com base 

no Plano de Distribuição de Donativos, devendo conter os seguintes aspectos: 

a) Coordenação preliminar das ações: uma reunião prévia com os agentes 

participantes da ação de distribuição de alimentos deve ser realizada com o 

propósito de planejar e coordenar as ações. A agência ou ONG responsável pela 

atividade deve ser de conhecimento de todos. 

b) Distribuição de senhas: a responsabilidade de distribuição de senhas deve ser 

do Serviço de Assistência Social ou de líderes comunitários, de forma que haja uma 

organização de filas, priorização nas entregas de donativos e distribuição 

categorizada de senhas, de modo a evitar a duplicidade de senhas em uma família. 

c) Postos de distribuição identificados: o planejamento de menor número de 

pontos de distribuição possível facilita a segurança, a formação de filas, o controle 

da população e o processo de entrega de donativos. 

d) Organização das filas: a tropa, pelo seu efetivo, deve participar na orientação da 

população e na organização das filas, primando pela ordem no ato de distribuição. 

Atenção deve ser dada à posse da senha pelo cidadão e à tentativa de trapaças na 

fila. Recomenda-se que a tropa esteja desarmada para esta atividade e que o 

tratamento seja cordial com a população. 

e) A entrega de donativos: de preferência, sempre que possível, a entrega de 

donativos deve ser feita por outras agências. Caso a demanda seja muito grande, a 

tropa poderá cooperar na distribuição, devendo estar desarmada e identificada.  

f) Segurança: é a principal ação da tropa neste tipo de atividade. A prevenção de 

manifestações e de tumultos deve ser constante na distribuição de donativos. 

Devido ao grande volume de pessoas e à pouca distância do abrigo em relação aos 
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postos de distribuição, o emprego de armamento menos que letal deve ser feito com 

cautela, principalmente pelo risco de efeitos colaterais de alguns armamentos e pela 

inquietação causada por agentes químicos à população. 

 

4.4.4.12 POSTO DE SEGURANÇA ESTÁTICO E SEGURANÇA DE PONTO 

SENSÍVEL 

 

4.4.4.12.1 A tropa pode ser acionada para realizar, além da segurança da sua 

própria instalação/base, a segurança de estruturas julgadas de alto valor, como 

distribuidoras, locais de armazenamento de água e alimentos, postos de combustível 

etc. Para isto, ações de reconhecimento, estudo da planta baixa, contato prévio com 

o responsável e organização da tropa em termos de efetivo e material são 

essenciais para o sucesso da missão. A presença da Polícia Militar nas ações 

conjuntas deve ser considerada. 

 

4.4.4.12.2 O ritmo do trabalho em uma resposta a desastres e outros incidentes é 

exigente. Todos os envolvidos em OADEC apresentam aumento de estresse e 

ansiedade. O intenso cansaço e estresse psicológico nos militares, fruto do 

ambiente operacional precário e insalubre que se configura nas inundações. Muitos 

dos militares podem ter suas famílias vitimadas pelas enchentes, o que coopera 

significantemente para a queda no rendimento em algumas ações. A demora no 

rodízio de efetivos também acarreta a queda de desempenho da tropa. A previsão 

de uma Reserva na Composição de Meios da FADEC, de forma a possibilitar o 

planejamento de um sistema de rodízio de tropas empenhadas nas diversas 

missões, é fundamental para a duração das ações.  

 

4.4.4.12.3 Como a missão de segurança de instalações tem um perfil baixo de 

intensidade, ela pode ser considerada, no tocante ao rodízio de funções e tarefas, 

como meio de evitar a exaustão física e mental da tropa. A troca de pessoal entre 

tarefas mais e menos exigentes reduz o acúmulo de fadiga dos militares, tornando-

se fundamental para a manutenção da eficácia da missão. 
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4.4.4.13 AÇÕES DE RECONHECIMENTO 

 

4.4.4.13.1 As medidas iniciais de resposta às inundações são configuradas pelas 

ações de reconhecimento. Destaca-se a importância da constituição de elementos 

precursores, de equipes de reconhecimento e de elementos especializados no DRI 

ou na Eqp Lig DEC, com a adequada capacitação técnica e tática em OCCDEC, 

para a realização dos reconhecimentos iniciais.  

 

4.4.4.13.2 As ações de reconhecimento são essenciais para o desencadeamento 

das missões com maior rapidez. A seguir, destacam-se os objetivos de 

reconhecimentos que devem ser encarados como prioridade em OADEC, decorrente 

de inundações: 

a) Possíveis itinerários de entrada e saída da cidade. 

b) Itinerários para hospitais e centros de atendimento e saúde. 

c) Itinerários de evacuação de mortos. 

d) Itinerários para medição do nível das águas dos rios. 

e) Principais eixos no interior da localidade. 

f) Itinerários para abrigos improvisados. 

g) Itinerários de locais de armazenamentos de água e donativos. 

h) Itinerários de locais isolados e de difícil acesso. 

i) Itinerário para evacuação de detidos. 

j) Locais para acantonamento para a tropa. 

k) Abrigos, hospitais, centros de atendimento e saúde, centro de estocagem de 

mantimentos, estrutura de coleta de mortos, Defesa Civil local e Delegacia de 

Polícia. 

 

4.4.4.13.4 As ações de reconhecimento de eixo devem abranger as condições de 

trafegabilidade da via, pontos de bloqueio, estado das pontes e itinerários 

alternativos.  

 

4.4.4.13.5 As ações de reconhecimento de área devem levantar os seguintes dados: 

a) Abrigos: tipo, capacidade e gênero admissível. 

b) Hospitais e centros de saúde: de acordo com os planos de evacuação, segundo 

capacidade de atendimento em relação a efetivo e à gravidade da vítima. 
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c) Locais de acantonamento da tropa: capacidade de alojamento, segurança, rede 

elétrica, cômodos, estacionamento, etc. 

d) Delegacias de Polícia: especialidade e capacidade. 

e) Depósitos de alimentos: tipo de alimento que recebe. 

f) Pontes: estado, capacidade, classe e comprimento, principalmente se houver o 

emprego de blindados. 

 

4.4.4.13.6 Para as ações de reconhecimento, militares que sejam naturais do local 

ou que têm familiaridade com a região devem compor a equipe de reconhecimento. 

Muitos militares, principalmente os temporários (cabos e soldados), têm o 

conhecimento específico da região, como nome de ruas, bares, supermercados, dos 

moradores etc., o que proporciona maior agilidade no cumprimento das missões. 

 

4.4.4.13.7 Destaca-se a importância do planejamento e da execução do 

reconhecimento inicial realizado pelos elementos especializados ou frações do DRI, 

assim como as ações de reconhecimento realizadas pela tropa antes da execução 

das missões propriamente ditas. Estes procedimentos evitam consequências 

negativas para as OADEC, como a perda de tempo, o consumo desnecessário de 

combustível, o desgaste prematuro de materiais de dotação e o comprometimento 

da imagem da Força. 

 

4.4.4.14 OPERAÇÕES EM CONJUNTO COM O CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR 

  

4.4.4.14.1 Em ações conjuntas com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), em 

princípio, a tropa do EB é responsável pelo isolamento da área, de forma a garantir a 

interdição e a segurança da área durante a execução dos resgates. 

 

4.4.4.14.2 Para as ações mais complexas em resposta às inundações, o CBM 

possui uma equipe altamente especializada, composta de 20 a 30 militares, a qual é 

emprega em sistema de rodízio, com efetivo mínimo de 8 homens. Cada equipe 

formada é estruturada e equipada para atuação nas seguintes áreas: estruturas 

colapsadas; desastres urbanos causados por eventos naturais de origem eólica; 

deslizamentos; alagamentos, inundações e enxurradas; incêndios florestais; 
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acidentes com aeronaves em trânsito; e rompimento de barragens. Para cada área 

de atuação, o militar integrante da fração é especializado mediante Curso de 

Extensão, com carga horária que varia de 60 a 110 horas. 

 

4.4.4.14.3 Por se tratar de situações muito específicas e de alto risco, o apoio 

prestado pelo EB ao CBM deve se limitar aos trabalhos menos complexos, como o 

isolamento da área, trabalhos de sapa, transporte de materiais, balizamento de 

trânsito, segurança de instalações e APH. É recomendável que o CBM coordene as 

ações entre as agências empregadas nestas situações, exercendo a função de 

agência líder, conforme prescreve o SCO. 

 

4.4.4.14.4 Durante o ano de instrução, é factível a realização de estágios por parte 

de alguns militares do EB junto ao CBM local, de forma a habilitá-los a realizarem 

tarefas específicas em coordenação aos bombeiros.  

 

4.4.4.14.5 A efetividade nas ações em conjunto com o CBM depende do correto 

entendimento dos limites de atuação da tropa. A inobservância das recomendações 

e ordens dadas pelo CBM, agência líder nas ações, pode acarretar a complicação 

da cena do desastre e o risco de vida do próprio militar. Atenção especial deve ser 

dada ao SCO, onde a hierarquia, durante as ações, é colocada em segundo plano, 

em detrimento às ações de coordenação dos especialistas em atuação. 

 

4.4.4.15 EMPREGO DO DESTACAMENTO DE ENGENHARIA 

 

4.4.4.15.1 O Dst Eng pode ser empregado para prestar assistência técnica de 

Engenharia à OADEC; realizar trabalhos de engenharia a favor da mobilidade 

terrestre (balizamento de vaus e lançamentos de pontes leves, pesadas e 

modulares, passadeiras e portadas) e da mobilidade aquática (operação de botes 

com motor de popa); trabalhos subaquáticos; trabalhos de manutenção e 

recuperação de ligações viárias e de infraestrutura de instalações; efetuar serviços 

de conservação e reparação, envolvendo demandas de carpintaria, alvenaria, 

instalações hidráulicas e de eletricidade predial em acantonamentos, instalações de 

comando e em instalações logísticas; e propiciar a geração de energia elétrica.  
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4.4.4.15.2 Em particular, destaca-se o emprego do Dst Eng no lançamento de 

pontes do tipo “Bailey” e do tipo Logistic Support Bridge (LSB), sendo esta cedida ao 

EB para ser empregadas prioritariamente no apoio à DEC, em casos de inundações 

de grandes proporções. 

 

4.4.4.15.3 A tropa de Engenharia de Combate, na sua essência, mostra-se 

vocacionada para o emprego em OADEC, sem necessidade de realizar grandes 

adaptações em relação às suas capacidades voltadas à Defesa Externa 

(DOAMEPI). 

 

4.4.4.15.4 A vocação da tropa de Engenharia para OADEC não isenta a capacitação 

de seus militares em relação aos aspectos comuns que envolvem as frações da 

FADEC, de forma a evitar consequências negativas nas operações. Instruções 

relativas à legislação de emprego, ao emprego de munição menos letal, ao APH 

básico, às estratégias e contribuições da Psicologia aplicada no gerenciamento de 

crises, ao trato com a população, ao respeito à mulher e à criança e às 

consequências comportamentais pós-desastre devem sem ministradas ao Dst Eng. 

 

4.4.4.16 O EMPREGO DO PELOTÃO HIPOMÓVEL ADEC 

 

4.4.4.16.1 As capacidades inerentes às tropas hipomóvel, fruto das características e 

possibilidades, conferem à FADEC capacidades singulares a favor das demandas 

emergenciais das inundações. Para que haja o emprego judicioso da tropa 

hipomóvel, é imperativa a observância das características e vantagens do uso do 

cavalo, em detrimento das limitações e vulnerabilidades de tropa desta natureza. 

Portanto, o emprego da tropa hipomóvel se faz bastante eficiente quando bem 

adestrada e empregada de forma judiciosa, contribuindo de maneira decisiva para o 

atendimento de vítimas oriundas de inundações. 

  

4.4.4.16.2 Características e vantagens do emprego da tropa hipomóvel: 

a) Efeito psicológico e Ação de Presença: a presença do cavalo é facilmente 

notado no ambiente pelo seu impacto visual e sonoro, provocando a sensação de 

imponência e respeito. Quando bem explorada nas ações preventivas, sua presença 

gera um poder repressivo de grande valia.  
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b) Proximidade com a população: apesar do efeito psicológico que a tropa 

hipomóvel produz, ela propicia a aproximação das crianças e das pessoas de bem 

que veem no cavalo um animal dócil e amigável, o que favorece o vínculo de 

confiança da população com os elementos da F Aj Hum. 

c) Comandamento: conferido pelo o domínio que o militar dispõe devido ao seu 

posicionamento em um plano mais elevado. O cavalo proporciona uma visão ampla 

e elevada, colocando o militar em destaque em relação às pessoas que estão a pé 

ou motorizadas.  

d) Atuação em grande raio: é a capacidade de cobrir grandes espaços e pontos 

afastados, o que permite a redução do emprego de patrulhas e a economia de 

efetivos em área considerada.  

e) Economia de tropa a pé: devido ao efeito psicológico provocado e à capacidade 

de monitoramento de grandes áreas, garantida pela visibilidade privilegiada, a tropa 

hipomóvel necessita de efetivo menor que a tropa a pé para o cumprimento de uma 

mesma missão.   

f) Ostensividade: o combatente montado e uniformizado torna-se altamente 

perceptível pela posição elevada em que se encontra montado a cavalo, provocando 

um efeito de dissuasório e uma sensação de segurança em meio à população.  

g) Mobilidade: a capacidade de se deslocar com rapidez na maioria dos terrenos, 

podendo realizar mudanças de velocidade e direção com agilidade. No trânsito, 

desloca-se a qualquer ponto, sem que fique retido em congestionamentos ou no 

meio de grandes multidões. 

h) Rapidez de ação: a capacidade de se deslocar com maior rapidez em relação à 

tropa a pé, em terrenos diversificados. 

i) Atuação em terreno restrito e impeditivo a outras tropas: é a capacidade de 

deslocamento em terrenos diversos. Possui vantagem de emprego em regiões não 

urbanizadas ou com deficiente de vias de acesso para o deslocamento de tropa 

embarcada ou a pé. 

 

4.4.4.16.3 Limitações e desvantagens da tropa hipomóvel em OADEC: 

a) Permanência em missões estáticas prolongada: os animais necessitam 

permanecer em movimento para que seja viabilizada a circulação sanguínea normal 

nos seus membros. O tempo máximo de emprego ininterrupto é de 06 horas, com 
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igual período de recuperação. Os animais carecem de períodos de descanso, de 

hidratação e de alimentação.  

b) Execução de detenções: para a detenção de algum elemento, é necessário o 

apoio da tropa a pé ou que o militar apeie da sua montada. A segurança do 

revistador, da sua montada e do perímetro devem ser considerados. Desta forma, a 

fração mínima de emprego nas operações é o Grupo de Combate (07 homens), 

considerando o efetivo mínimo para a realização das ações em segurança.  

c) Necessidade de ação conjunta com a tropa a pé: de forma a proporcionar 

apoio mútuo, é ideal que a tropa montada realize operações em conjunto com a 

tropa a pé, principalmente em operações que exijam contato cerrado com um grande 

número de pessoas. A segurança em todas as direções é primordial para a 

eficiência da tropa montada, sendo facilitada com a presença da tropa a pé.  

d) Capacidade limitada de armamento letal: a tropa montada prima por 

movimentos estratégicos rápidos, motivo pelo qual é dada prioridade ao porte de 

armamento leve pelo cavaleiro. 

e) Limitada proteção contra agentes químicos: o estudo das reações do cavalo 

aos agentes químicos é escasso na literatura. Entretanto, a medida em que os 

cavalos são adestrados, poucas são suas reações quando apresentados a estes 

agentes. 

f) Pisos escorregadios e lisos: a tropa hipomóvel não possui grande mobilidade 

em pisos escorregadios e lisos. Assim, é necessário que o combatente montado 

tenha cautela ao se locomover no asfalto, principalmente em relação a bueiros, 

sinalizações no chão, buracos e outros anteparos.  

g) Arremessos de objetos: apesar de dotar-se de equipamentos individuais de 

proteção contra choques mecânicos, a tropa hipomóvel não utiliza escudos de 

proteção, o que acarreta a vulnerabilidade contra lançamentos de objetos em sua 

direção.  

h) Apoio logístico: o Pel ADEC Hipo necessita dos seguintes suportes específicos 

para o cumprimento de suas missões:  

- diferentes tipos de viaturas para o transporte de pessoal, dos equipamentos e da 

cavalhada, o que garante o emprego imediato do cavalo após o deslocamento;  

- apoio de saúde e veterinária;  

- necessidade de forragem e água para os animais;  

- suprimentos Classe I, II, III e V; 
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- material de comunicações;  

- material de proteção contra agentes químicos, biológicos e nucleares; 

- armamento e munição menos letal e agentes químicos para ações de controle de 

distúrbios; e 

- necessidade da preparação de locais para a permanência dos animais. 

 

4.4.4.16.4 A partir das características e limitações enumera-se as seguintes 

possibilidades do Pel ADEC Hipo em OADEC: 

a) realizar a defesa de pontos sensíveis;  

b) instalar e operar Postos de Segurança Estáticos (PSE);   

c) operar Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) e de Vias Urbanas 

(PBCVU);    

d) realizar reconhecimentos de vias, áreas e zonas; 

e) realizar buscas e resgates de vítimas em terrenos restritos (terrenos inclinados, 

alagadiços, ilhados etc.); 

f) realizar patrulhamentos hipomóveis e Operação Presença; 

g) realizar transporte de cargas (medicamentos, suprimentos, etc.); 

h) apoiar a segurança de autoridades militares e civis; 

i) participar, como tropa de choque, no restabelecimento da ordem pública;  

j) participar de Ações Cívico-Sociais (ACISO); e 

k) cumprir missões de escolta e guarda de detidos. 
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