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RESUMO 
O Brasil enviou tropas para compor a Missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti 
(MINUSTAH) desde 2004 até o ano de 2017, quando a missão teve fim para o contingente militar, 
caracterizando assim a atuação do Exército Brasileiro em operação de não guerra. Nesses 13 anos 
de missão, o Haiti passou por dois grandes desastres naturais, o primeiro, um terremoto, ocorreu em 
12 de janeiro de 2010, matando mais de duzentas mil pessoas, sendo 18 militares brasileiros. Seis 
anos após este evento, quando o país ainda estava se reerguendo, outro fenômeno natural devastou 
o país, Furacão Matthew, esse último com menos vítimas. Ao longo deste estudo buscou-se 
apresentar a atuação do exército durante o furacão, mais especificamente dos militares que estavam 
atuando no BRABAT 24 naquele momento. Este levantamento foi realizado por meio da aplicação 
de questionários a esses militares e possibilitou uma compreensão mais ampla das ações tomadas 
pré, durante e pós desastre natural. Também foi realizado um levantamento bibliográfico nos 
manuais e procedimentos do Exército a fim de verificar a existência de um Procedimento Operacional 
Padrão (POP) para desastres naturais como furacões e terremotos. Por fim, cabe destacar que em 
todos os desastres naturais ocorridos acima, o Exército Brasileiro apoiou de forma precisa e efetiva, 
porém, mesmo com a criação de um gabinete de crise nesses momentos, há a necessidade da 
elaboração de um Procedimento Operacional Padrão (POP) elaborado pelo Exército Brasileiro a fim 
de otimizar as ações tomadas e possibilitar uma maior segurança para esses militares. 
 
Palavras-chave: Operação de não-guerra, Furação Matthew, Desastres Naturais, Procedimento 
Operacional Padrão (POP) 
 
ABSTRACT 

Brazil sent troops to compose the United Nations Mission for Stabilization of Haiti (MINUSTAH) from 
2004 to the year 2017, when the mission ended the military contingent, thus characterizing the 
performance of the Brazilian Army in non-war operations. In these 13 years of mission, Haiti has gone 
through two serious natural disasters, the first on January 12, 2010, which killed more than two 
hundred thousand people, including 18 Brazilian soldiers. Six years after the earthquake catastrophe 
in January 2010, when the country was still rising from the earthquake, another natural phenomenon 
devastated the country, Hurricane Matthew, the latter with fewer victims. Throughout this study, we 
sought present the role of the army during the hurricane, more specifically of the military that were 
working in BRABAT 24. This survey was carried out through the application of questionnaires to these 
soldiers and enabled a broader understanding of the actions taken before, during and after a natural 
disaster. A bibliographic survey was also carried out in the Army's manuals and procedures in order 
to verify the existence of Standard Operating Procedure (POP) for natural disasters such hurricanes 
and earthquakes.  
Finally, it should be noted that in all the natural disasters that occurred above, the Brazilian Army 
supported precisely and effectively, however, even with the creation of a crisis office at these times, 
there is a need to develop a Standard Operating Procedure (POP) ) prepared by the Brazilian Army 
in order to optimize the actions taken and enable greater security for these soldiers. 

 

Keywords: Non-War operations, Hurricane Matthew (2016), Natural Disastres, Standard Operating 
Procedure 

 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro possui uma importante atuação nas operações de Não 

Guerra, além de ser uma de suas missões constitucionais prevista na Constituição 

Federal de 1988, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento 

nacional. 

 As Operações de Não Guerra caracterizam-se por: Garantia dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem; Atribuições subsidiárias; Prevenção e combate 

ao terrorismo e, ações sob a égide de organismos internacionais. Também 

consideram outros empregos de Não Guerra: controle de armas e produtos 

controlados; assistência a outros Estados; operações de evacuação de não 

combatentes; operações de resgate; operações de salvaguarda de pessoas, dos 

bens, dos recursos brasileiros ou sob jurisdição brasileira fora do território nacional, 

dentre outros). 

Dentro desse conceito de não guerra está a MINUSTAH (Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti), que se iniciou para as tropas brasileiras no 

ano de 2004 com o envio de aproximadamente 1200 militares da guarnição de São 

Leopoldo – Rio Grande do Sul 

Após quase seis anos de missão, em 12 de janeiro de 2010, quando já havia 

alguns rumores de término da missão, nas proximidades da capital Port Au Prince, 

um terremoto de magnitude 7.0 graus na escala Richter assola o país deixando 

entre cem mil e duzentos mil mortos, incluindo os 18 militares brasileiros que 

compunham o efetivo da missão. Seis anos após a catástrofe, em janeiro de 2010, 

quando o país ainda estava se reerguendo do terremoto, outro fenômeno natural 

devasta o país, Furacão Matthew, esse último com menos vítimas. 

 O furacão Matthew, atingiu a América Central e América do Norte, tendo como 

país mais devastado o Haiti. Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), calcula que 1,3 milhão de haitianos foram prejudicados pelo 

furacão, o qual complicou ainda mais a situação do país que ainda não tinha se 

recuperado dos efeitos devastadores do terremoto de 2010. 

Em todos os eventos ocorridos acima, o Exército Brasileiro apoiou 

prontamente não somente na questão de logística, mas ajudou também no resgate 

às vítimas, na retirada de escombros e na limpeza da área.  

Porém cabe ressaltar que em ambas as tragédias, embora a mais recente 

tinha uma previsão de acontecer, tendo em vista o monitoramento meteorológico, o 

contingente brasileiro, mesmo com a criação de um gabinete de crise, não havia um 



 
 

Procedimento Operacional Padrão (POP) elaborado pelo Exército Brasileiro para 

desastres naturais como furacões e terremotos, dificultando a tomada de ação, já 

que não houve treinamento da tropa acerca do assunto 

1.1 PROBLEMA 

Durante os treze anos de MINUSTAH (2004-2017), a missão passou por duas 

catástrofes naturais, um terremoto em 2010 e um furacão em 2016, e em ambos os 

casos, as tropas brasileiras não tinham o preparo adequado para prestar o apoio e 

suporte necessário, tanto a si mesmo como para os haitianos. 

Todo o excelente trabalho executado após os desastres, terremoto e furacão, 

foi resultado da iniciativa e dos militares que lá estavam, e não de um treinamento 

e preparo realizado no Brasil. Em ambos os casos, os treinamentos realizados aqui 

no Brasil não contemplaram atividades a serem executadas em caso de desastres 

naturais. 

Este trabalho visa verificar os aspectos positivos e as lições aprendidas pela 

tropa do BRABAT 24 durante o furacão MATTHEW em setembro de 2016, a fim de 

responder a seguinte questão: A elaboração de um Procedimento Operacional 

Padrão (POP) voltado para a preparação de tropas antes, durante e após um 

desastre natural tais como furacões e terremotos, em missões de não guerra, 

tornaria mais eficiente à prestação de apoio nessas situações, obtendo o resultado 

mais eficaz a curto prazo? 

1.2 OBJETIVOS 

Apresentar os procedimentos executados pelas tropas brasileiras do 

BRABAT 24 durante a passagem do furacão MATTHEW e se há a necessidade de 

elaboração e implementação de um Procedimento Operacional Padrão (POP) para 

ser empregado à tropa contendo ações efetivas a serem tomadas antes, durante e 

após situações de desastres naturais, tais como terremotos e furacões. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento 

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Revisar bibliografia acerca dos manuais e procedimentos existentes no 

Exército Brasileiro na atuação em desastres naturais; 



 
 

b) Apresentar a atuação do Exército Brasileiro durante o furacão Matthew de 

2016 por meio da aplicação de questionários aos Oficiais e Praças (ST/Sgt) que 

compuseram o BRABAT 24; 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Brasil participou durante treze anos da Missão das Nações Unidas para a 

estabilização do Haiti (MINUSTAH), país localizado em área de risco de catástrofes 

e desastres naturais e que foi atingido no ano de 2010 por um terremoto e no ano 

de 2016 por um furacão. O Exército Brasileiro também participa também de outras 

missões internacionais (com um menor efetivo) em regiões de risco. 

Conforme o Procedimento Estratégico do Exército (PEEx) há uma ressalva 

para a importância da atuação do Exército Brasileiro em apoio às situações de 

desastres naturais e crises humanitárias. Entretanto, o Exército Brasileiro não 

possui um Procedimento Operacional Padrão (POP) direcionado para essas 

situações, prejudicando a eficiência das ações tomadas. 

Importante considerar também que no Brasil não há relatos significativos de 

furacões ou terremotos ocasionando uma falta de preparo dos brasileiros e, 

portanto, os militares do Exército Brasileiro que se encontram nessa situação não 

sabem como lidar com esses tipos de eventos naturais. 

Dessa forma, considerando a possibilidade da atuação do Exército em novas 

missões de paz, a exemplo do que ocorreu no Haiti, além dos militares brasileiros 

que já atuam em diversos países, há a necessidade de verificar a real importância 

da elaboração e implantação de um Procedimento Operacional Padrão (POP) para 

a preparação da tropa em situações de terremotos e furacões, a fim de antever 

ações antes, durante e após o desastre natural. Também é importante apresentar 

os aspectos da atuação do BRABAT 24 durante a passagem do furacão Matthew a 

fim de levantar boas práticas realizadas durante o ocorrido 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Este item contempla primeiramente uma explicação sucinta sobre o Sistema 

de Planejamento do Exército, tornando necessário por seguinte a definição do 

conceito de Operação de Não Guerra, e da MINUSTAH (Missão das Nações Unidas 

para a Estabilização do Haiti). Para compreender a importância de um 

Procedimento Operacional Padrão (POP) foram descritos dois desastres naturais 

de grande impacto no Haiti, terremoto (2010) e o furacão Matthew (2016).  



 
 

Sendo assim, observa-se que a revisão de literatura foi limitada às operações 

de não-guerra, mais especificamente aquela realizada pela MINUSTAH e focado 

nos eventos naturais que assolaram o Haiti, tais como o terremoto de 2010 o furacão 

Matthew ocorrido em 2016.  

a. Critério de inclusão: 

• Artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e 

publicações no meio acadêmico que abordem a atuação do Exército 

Brasileiro na MINUSTAH durante as catástrofes naturais; 

• Materiais publicados pelo exército sobre procedimentos durante operações 

de não-guerra; 

• Matérias jornalísticas que cobriram os eventos naturais ocorridos no Haiti. 

• Estudos qualitativos sobre as condições psicológica de militares em 

situações de desastres. 

b. Critério de exclusão:  

• Estudos que abordam atuação de outras entidades, tais como organizações 

não governamentais durante os eventos naturais como terremoto e o furacão 

ocorridos no Haiti; 

• Materiais do Exército que não discorre sobre a atuação do Exército durante 

desastres naturais em operação de não guerra. 

 

2.1 SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO EXÉRCITO 

O Estado Maior do Exército (EME) é o responsável pelo Sistema de 

Planejamento do Exército (SIPLEX). Esse planejamento é realizado através do 

estudo da missão institucional e da visão de futuro pretendida. Após esse estudo, 

determinam-se quais os objetivos estratégicos e quais os caminhos a serem 

seguidos para atingir tais objetivos. Na fase conclusiva do SIPLEx, formaliza-se o 

planejamento através do Plano Estratégico do Exército (PEEx). Sendo na fase IV, 

Estratégias do Exército, que é visto o conceito de Não Guerra, este que mostra o 

emprego do Exército Brasileiro em operações de evacuação de não combatente e 

operação de resgate, sendo nesse ponto onde se encaixa a Missão de Paz do Haiti. 

 



 
 

2.2 OPERAÇÃO DE NÃO GUERRA – MINUSTAH (MISSÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA A ESTABILIZAÇÃO DO HAITI) 

A Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) foi 

instituída em 30 de abril de 2004, por meio da Resolução 1542 do CNSU (Conselho 

de Segurança das Nações Unidas). De acordo com Vieira Neto (2017), General 

Floriano Peixoto, ao longo dos treze anos de missão, o Brasil enviou 

aproximadamente 37.000 militares trazendo um grande impacto positivo ao Exército 

Brasileiro, no qual “lideranças militares, sêniores e júniores, foram duramente 

testadas e aprovadas em experiências diversas e profissionalmente enriquecedoras 

(...) fornecendo recursos humanos altamente qualificados e aprimorados”. 

Porém, não se pode deixar de mencionar que ao longo desses treze anos o 

Haiti foi assolado por desastres naturais significativos, tais como o Terremoto de 

2010 e o Furacão Matthew em 2016. Apesar de inúmeros treinamentos 

preparatórios para o embarque ao Haiti, estas foram situações no qual não havia 

um Procedimento Operacional Padrão (POP), impactando na tomada de decisão 

antes, durante e após os desastres naturais. 

BRACEY (2011) considera que o Brasil pode contribuir principalmente em 

missões localizadas em regiões consideradas estrategicamente importantes, 

destacando: países de língua portuguesa, América Latina e nações em 

desenvolvimento, assim como também poderá participar dessas missões com a 

finalidade de treinamento das tropas e estreitamento de laços militares com outras 

nações, reforçando ainda mais a necessidade de treinamentos desse tipo. 

2.3 MANUAL DE CAMPANHA - OPERAÇÕES DE PAZ 

 O conhecimento de todo o processo de treinamento conduziu à elaboração, 

entre 2015 e 2016, e em parceria entre o Estado Maior do Exército (EME) e o 

Comando de Operações Terrestre (COTER), do Manual de Treinamento do 

Batalhão Brasileiro em Operações de Manutenção da Paz e à revisão do Manual de 

Operações de Paz, notadamente pelo compartilhamento de conhecimentos teóricos 

e práticos sobre o assunto. Em 10 de Outubro de 2017, o Comandante de 

Operações Terrestre, através da Portaria no 83 aprova o “Manual de Campanha 

Operações de Paz”.  

Este último manual, elaborado em conjunto pelo EME e COTER, aborda as 

Operações de paz em cinco partes, são ela: O sistema organização das Nações 

Unidas; As Missões de Paz; As Operações de Paz; Missões individuais; e a 

Logística nas Operações de Paz. 



 
 

Cabe ressaltar que neste manual não há menção sobre Procedimento 

Operacional Padrão (POP) no caso de desastres naturais, tais como terremotos e 

furacões. 

2.4 TREINAMENTO PREPARATÓRIO PARA A MINUSTAH 

No Brasil são realizados dois tipos de treinamento preparatórios para tropa 

participar da MINUSTAH. O Primeiro treinamento é realizado na cidade do Rio de 

Janeiro no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), onde é 

realizado o Estágio de Preparação de Comandantes e Oficiais de Estado Maior de 

Organizações Militares de Força de Paz (EPCOEM), voltado para os militares que 

irão compor o Estado Maior e para o comandante do BRABAT e o Estágio de 

Preparação de Comandantes de Subunidade e Pelotão (EPCoSuPel), voltado para 

os comandantes de pelotões e para os comandantes de subunidade com uma carga 

horária de duas semanas. 

Durante essa fase, existe uma instrução teórica com acidentes de múltiplas 

vítimas, porém de maneira superficial, onde o objetivo principal dessa instrução é 

apenas separar as vítimas conforme a gravidade do seu ferimento, mas nada de 

como agir perante um desastre natural. Foi abordado apenas uma questão de 

múltiplas vítimas em um acidente de trânsito e não em um desastre natural, então, 

embora seja semelhante, a instrução não abordou aspectos relevantes e complexos 

como em um caso de um desastre natural. 

Já o segundo treinamento é o Estágio Básico de Operações de Paz e o 

Estágio Avançado de Operações de Paz (EBOP/EAOP), que é realizado pelo 

CCOPAB na cidade onde fica sediada a brigada responsável pelo envio de tropas 

ao Haiti, esse estágio é voltado para todos os militares que serão empregados na 

missão, com a carga horária de quatro semanas com matérias diversas, por 

exemplo: Conduta e disciplina; Acidente com múltiplas vítimas; escolta de comboio; 

HIV/AIDS e doenças infecto contagiosas mais comuns no Haiti, Segurança e 

proteção, entre outros. 

Embora nesse treinamento aborda o tema acidente com múltiplas vítimas, o 

que se assemelha a uma situação de desastre natural, esse treinamento não 

contempla uma situação mais complexa onde vítimas estariam debaixo de 

escombros, e sim uma situação, mais simples como um acidente de ônibus por 

exemplo, onde o objetivo final, é que o militar separe os mortos, vítimas com 

ferimentos graves, vítimas com ferimentos médios e vítimas com ferimentos leves 



 
 

Porém em uma situação de acidente natural, existem coisas mais complexas 

como por exemplo, escombros, dificuldade de chegar até a vítima, possibilidade de 

fios elétricos ao redor do local de resgate das vítimas, o material adequado a se 

usar, e não somente retirar as vítimas dentro de um ônibus e separá-las como 

abordado nos treinamentos 

2.5 TERREMOTO 

No dia 12 de janeiro de 2010, aos arredores da cidade de Port Au Prince, 

capital do Haiti, houve um abalo sísmico na escala de 7,0 graus da escala Richter, 

vindo a assolar o país destruindo a sua capital e algumas cidades adjacentes, 

causando um número significativo de morte. De acordo com o OSGSA/UN (Office 

of the Secretary General's Special Adviser /United Nations), o governo haitiano 

estima que 222.570 pessoas morreram e 300.572 ficaram feridas, e 1,5 milhão de 

crianças e jovens menores de 18 anos foram direta ou indiretamente afetados pelo 

terremoto; aproximadamente 720.000 deles tinham entre seis e 12 anos. O 

terremoto também contabilizou entre suas vítimas: 85 mortos e 15 desaparecidos 

pertencentes à MINUSTAH, agências das Nações Unidas e ONGs, autoridades da 

ONU incluindo o Representante Especial do Secretário Geral (RESG), Sr. Hédi 

Annabi; o principal vice do RESG, o Sr Luiz Carlos da Costa; e o Comandante da 

Polícia da ONU, Sr Doug Coates. De acordo com Mendonça (2017) o Brasil “(...) 

perdeu 18 valorosos militares (...) perdas jamais refeitas e que produziram comoção 

nacional.”.  

O terremoto do Haiti trouxe impactos incalculáveis, e ao longo dos anos 

pesquisadores debruçaram sobre o assunto. Costa et. al (2014) realizaram uma 

análise dos processos de atuação em diversos desastres naturais importantes, e 

dentre deles, levantou algumas dificuldades encontradas no atendimento pós-

terremoto no Haiti em 2010 (Tabela 1), cabe destacar o item 3. no qual diz “falta de 

preparação para operações humanitárias levou ao bloqueio de ajuda e à falta de 

coordenação (…)”. 

 

 

Tabela 1: Pontos para melhorias apontados após terremoto do Haiti (2010) 

 Pontos para melhoria - Terremoto do Haiti 2010 

1 Falta de recursos para o mapeamento da situação e a apuração da demanda, principalmente 
transporte; 

2 Falta de transporte para a distribuição de ajuda e transferência de vítimas; 



 
 

3 Falta de preparação para operações humanitárias levou ao bloqueio de ajuda e à falta de 
coordenação; 

4 Ação para a segurança adotada pela ONU dificultou muito a distribuição de ajuda humanitária 
e o acesso das vítimas às doações; 

5 Falta de mão de obra para as operações de distribuição de ajuda humanitária; 

6 Desconhecimento das condições dos locais atingidos. Retardam o planejamento e o início 
das ações de ajuda humanitária; 

7 Quantidade de doações sem utilidade para as vítimas, sobrecarregando a cadeia de 
suprimento; 

8 Sistema de levantamento de necessidade (RINAH - “Rapid Interagency Needs Assessment 
in Haiti”) era longo e de apuração demorada, tornando os resultados das informações tardios 
para a tomada de decisão; 

9 Equipamentos de movimentação carga insuficientes para o desbloqueio de estradas, 
retardando as ações de ajuda e resgate; 

10 Falta de pessoal preparado para a distribuição de ajuda humanitária e o uso de lançamento 
dos alimentos de helicópteros e paraquedas gerou situações de caos. 

Fonte: Adaptado de Costa et al. (2014) 

 

De acordo com Vieira Neto (2017) “a iniciativa dos comandantes, (…) e a 

vocação multifuncional do soldado brasileiro possibilitaram atendimento a situações 

das mais diversas, muitas delas fora do contexto original da preparação prévia para 

a missão”. Entretanto, ainda segundo o autor, o importante foi a iniciativa das ações 

assim como a rapidez na prestação de ajuda, contribuindo para o salvamento de 

vítimas em estado crítico. 

2.6 FURACÃO MATTHEW  

O Furacão Matthew foi um poderoso ciclone tropical, o primeiro a atingir a 

Categoria 5 na escala de SAFFIR-SIMPSON desde o Furacão Felix em 2007. Teve 

a sua formação a partir de uma onda tropical que movia para oeste da costa 

africana, até se evoluir para uma tempestade tropical, a leste das ilhas Sotaveno 

em 28 de setembro de 2016, onde já a oeste desta mesma ilha, tornou-se um 

furacão de categoria 5. 

O Haiti foi o país mais destruído, porém os prejuízos foram percebidos por 

Jamaica, Cuba e Estados Unidos, este último em menor proporção. Segundo Ayuso 

(2016), Jornal El País, o Haiti totalizou um número aproximado de 877 mortes e com 

30.000 haitianos abrigados em abrigos improvisados e 10.000 sem abrigos, após a 

passagem do Furacão Matthew. 

De acordo com a experiência vivida pelo autor, nas bases militares do 

BRABAT (Brazilian Battalion) foi adotado o “Decálogo do Furacão”, elaborado pelo 



 
 

G-9, grupo de coordenação civil e militar do BRABAT, por meio de adaptação de 

sites americanos sobre os procedimentos a serem adotados em caso de furacões. 

Neste documento havia dez itens do que fazer em caso de passagem do Furacão, 

que consistia em passos simples de autoproteção para o momento antecedente, 

durante e pós-furacão. Porém nenhum dos procedimentos foi treinado e verificado 

nem no Brasil e tão pouco no Haiti, também não foi realizado nenhum tipo de 

instrução preparatória para esse tipo de catástrofe. Conforme prescreve tal 

decálogo, há uma necessidade de um “Kit Sobrevivência”, contudo não foi falado o 

que deveria constar nesse kit assim como os materiais que deveriam estar em tal 

kit não foram ofertados aos militares. 

Também foi transmitida a ordem aos militares do BRABAT que todos deveriam 

estar instalados em containers, pois o mesmo suportaria melhor os efeitos do 

furacão e também nas instalações do “CORIMEC”, instalação tipo containers, porém 

menos resistente. Para tal ordem, os militares da base de Cité Soleil, base 

desprovida de containers, foram realocados nas estruturas de containers da 

BRAENGCOY (Brazilian Engenier Company), situada ao lado da base General 

Bacellar, ficando apenas um efetivo mínimo para manter a segurança da base, ao 

passo que os militares da Base General Bacellar permaneceram alojados em suas 

estruturas de containers. 

Sendo assim, os militares da base de Cité Soleil foram alocados na base da 

BRAENGCOY, onde deveria ficar lá por um pouco mais de um dia, dia da passagem 

do Furacão e até 24 horas após a passagem do mesmo. Ao chegar à base da 

BRAENGCOY, dividiu-se os militares nos containers, e transmitiu-se a 

determinação de evitar ao máximo a saída dos containers, principalmente se 

começasse a chover.   

Para os militares do BRABAT, após a passagem do Furacão MATTHEW, as 

atividades de patrulha na capital Port au Prince foram reduzidas em detrimento a 

intensificação das atividades de escolta de comboio, carregamento de caminhões e 

patrulhamento nas regiões de Les Cayes, Jeremie e Jacmel, onde foram instaladas 

pequenas bases do BRABAT a fim de facilitar as operações de ajuda humanitária 

nessas regiões e proximidades, e assim foi até a substituição pelo BRABAT 25, a 

partir de 02 de dezembro de 2016, o qual deu prosseguimento a essas atividades 

iniciadas pelo BRABAT 24 . 

Cabe ressaltar que durante a missão existe o apoio de um capelão, militar 

formado em teologia responsável por prestar apoio religioso e uma equipe de 



 
 

psicólogos que realizam atividades semanalmente com os militares, e caso 

houvesse maior demanda, esse intervalo de uma semana poderia ser reduzido para 

melhor atender o militar. 

De acordo com Kegler e Macedo (2016) “acredita-se, ainda, que, ao término 

do trabalho de intervenção em um desastre e frente ao retorno à rotina, não 

desaparecem os vestígios e efeitos do vivido pelo profissional militar (...)”, sendo 

assim após a chegada ao Brasil, ao final da missão, existe uma série de atividades 

que são chamadas de desmobilização, uma dessas atividades é a desmobilização 

psicológica, que são entrevistas a fim de verificar se o militar está apto para retornar 

para suas atividades rotineiras aqui no Brasil.  

3 METODOLOGIA 

Este trabalho visa apresentar a atuação da tropa do BRABAT 24 durante o 

furacão Matthew e verificar a necessidade da elaboração e implementação de um 

Procedimento Operacional Padrão (POP) para desastres naturais como furacões e 

terremotos em Operações de Não Guerra, para tanto o método dedutivo será 

utilizado, uma vez que parte de uma conclusão, ou seja, do geral para o particular, 

portanto por meio do levantamento bibliográfico acerca da atuação do Exército 

Brasileira em Operações de Não Guerra, assim como procedimentos e treinamentos 

existentes, foi possível levantar a necessidade da elaboração do Procedimento de 

Operação Padrão (POP). Então realizou-se uma pesquisa exploratória por meio de 

uma revisão bibliográfica acerca o furacão Matthew, terremoto e atuação do exército 

durante a MINUSTAH, assim como também nos manuais e procedimentos 

elaborados pelo Exército Brasileiro. Também foi realizada uma pesquisa 

documental, utilizando o relato do autor e materiais divulgados pela imprensa sobre 

o Furacão Matthew. 

Por fim, ao aplicar os questionários foi possível a coleta de dados qualitativos, 

no qual por meio da percepção de cada um dos entrevistados foi possível levantar 

uma breve descrição da atuação do exército no Furacão Matthew. 

 

3.1 COLETA DE DADOS 

Objetivando alcançar o objetivo proposto, a coleta de dados foi realizada por 

meio da aplicação de entrevista exploratória e questionário. 

3.1.1 Entrevistas 



 
 

As entrevistas exploratórias foram realizadas com os seguintes selcionados 

abaixo, selecionados de acordo com a experiência durante o BRABAT 24. 

 

Nome Justificativa 

José Josamar de Lima Junior – Maj EB Experiência como Cmt SU no BRABAT 24 
Kenderson Rodrigues Silva -  Maj EB Experiência como Adj do E3 no BRABAT 24 

Lucio Henrique Fernandes NETO – Maj EB Experiência como S Cmt SU no BRABAT 24 

Joaquim Barbosa do VALE Junior-  Cap EB Experiência como Cmt Pel no BRABAT 24 
Joner Alves dos Santos -  Cap EB Experiência como Cmt Pel no BRABAT 24 

Tiago Barros Cavalcante -  Cap EB Experiência como Cmt Pel no BRABAT 24 

Éverton Daniell Duarte Dias de Oliveira - Cap EB Experiência como Cmt Pel no BRABAT 24 

Alan Cerqueira Viana Pio - Cap EB Experiência como Cmt Pel no BRABAT 24 
Gustavo do Nacimento Martorelli - Cap EB Experiência como Of Int DOP no BRABAT 24 

Rafael dos Santos Modesto - Cap EB Experiência como Cmt Pel no BRABAT 24 

Anderson Dutra de Andrade Júnior - Cap EB Experiência como Cmt Pel no BRABAT 24 
Fábio de Holanda C Ribeiro dos Santos -1o Ten Experiência como Médico no BRABAT 24 

Ananias Vieira de Souza - ST EB Experiência como Intérprete do BRABAT 24 

Alessandro Adolfo de Assis - 1o Sgt Experiência como Adj Pel no BRABAT 24 
Mildsley Ferreira de Souza - 1o Sgt Experiência como Adj Pel no BRABAT 24 

Rômulo Cássio Carvalho Souza - 3o Sgt Experiência como Cmt GC no BRABAT 24 

Luiz Fernando Silva Miorini-  3o Sgt Experiência como Cmt GC no BRABAT 24 
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor  

3.1.2 Questionário 

Visando a coleta de dados sob diferentes pontos de vistas, por meio de 

questões imparciais, utilizou-se o universo de oficiais e sargentos, priorizando os 

que estavam em função de comando nos diversos níveis e que compunham desde 

a fração grupo de combate até militares que compunham o Estado Maior do 

BRABAT 24. 

O total de militares que estavam atuando no BRABAT 24 e 

consequentemente presenciaram a ocorrência do Furacão Matthew em 2016 foi de 

111 oficiais e 208 St/Sgt, sendo o total de 319 militares. 

Afim de atingir uma maior confiabilidade na aplicação dos questionários, foi utilizado 

como parâmetro o nível de confiança igual a 90%, e um erro amostral de 10%, 

portanto considerando o tamanho da população a ser estudada sendo 319, a 

amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 57. 

Porém, foram recebidos de fato 17 questionários devidamente preenchidos 

(30% da nideal), sendo que não houve necessidade alguma de invalidar qualquer 

questionário recebido. Sendo assim, entende-se que o tamanho amostral recebido 

foi inferior ao tamanho amostral ideal, porém considerando a diversidade dos 

questionários aplicados e o universo reduzido, compreende-se que foi possível uma 

caracterização geral da atuação do exército durante o furacão Matthew. Ao utilizar 

militares de Armas, círculos hierárquicos, funções e até mesmo de bases diferentes, 



 
 

visou-se obter experiências e tempos de caserna diferentes, assim como aproveitar 

também as experiências vivenciadas fora do ambiente da MINUSTAH, 

enriquecendo mais a pesquisa. 

O questionário aplicado era composto por 14 questões desde a fase dos 

treinamentos preparatórios assim como as ações tomadas durante o furacão. 

Segue as questões aplicadas nos questionários: 

 

Tabela 2: Questões elaboradas para a realização das entrevistas 

1. Posto/Grad - Nome Completo (Nome de Guerra em negrito) 

2. Qual função o senhor desempenhou no BRABAT 24? 

3. Durante a missão, qual base o senhor estava locado? 

4. O senhor foi realocado por ocasião da passagem do furacão MATTHEW? 

5. Houve algum treinamento no Brasil ou no Haiti sobre o que fazer perante um desastre 
natural?  

6. O senhor foi informado sobre os procedimentos a serem adotados por ocasião da passagem 
do furacão? Se sim, quais foram esses procedimentos? 

7. Os procedimentos a serem adotados deixou o senhor mais preparado/confiante para agir 
antes, durante e após a passagem do furacão? 

8. O senhor acha que o seu subordinado estava preparado para reagir perante o desastre 
natural ocorrido? 

9. Se houvesse um preparo com relação a procedimentos a serem adotados em desastres 
naturais, as ações tomadas perante o furacão seriam mais eficazes na sua concepção? 

10. Sobre após o furacão, o senhor recebeu alguma preparação ou treinamento sobre 
procedimentos a serem feitos? 

11. O senhor tem alguma sugestão de ações que poderiam ser tomadas para enfrentar o 
furacão?  

12.  O senhor conhece algum Procedimento Operacional Padrão (POP) a ser executado em caso 
de desastre natural? Qual?  

13. O senhor já passou por outro desastre natural? Qual? Quais medidas foram tomadas? 

14. O senhor acha que as ações tomadas antes, durante e após o Furacão Matthew foram 
eficazes para o desastre natural ocorrido? Sugestione algumas ações que poderiam ter sido 
adotadas.  

Fonte: O autor 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com as entrevistas, podemos dividir um desastre natural em três partes: 

antes, durante e pós desastre natural. Cabe ressaltar que as questões apresentadas 



 
 

foram divididas em cinco categorias: informativa; treinamento; pré desastre; durante 

desastre e pós desastre, conforme gráfico de porcentagem abaixo: 

 

             Gráfico 1: Questões aplicadas nas entrevistas 

 
               Fonte: O autor 
 

Também abaixo é possível visualizar a seleção dos entrevistados de acordo 

com o posto/graduação para responder as questões: 

 

  Gráfico 2: Questões aplicadas nas entrevistas 

 
   Fonte: O autor 
 

Na fase “antes” do furacão, foi observado que o Exército Brasileiro aprendeu 



 
 

muito com o terremoto ocorrido no Haiti em 12 de Janeiro de 2010, e a partir daquele 

ano, começou a introduzir, pelo CCOPAB, algumas instruções teóricas sobre 

desastres naturais e acidentes com múltiplas vítimas, aos militares que se 

preparavam para embarcar para a MINUSTAH. O que já é de grande valia na visão 

dos comandantes de frações, como respondido por eles por ocasião dos 

questionários. 

Dessa maneira, o militar possuía alguma noção sobre o assunto, embora o 

ideal seria que houvesse instruções práticas, conforme alguns comandantes de 

frações responderam no questionário. Para melhorar ainda mais o grau de instrução 

do militar do BRABAT caso houvesse a necessidade de atuar em um cenário de 

desastre natural,  

Assim, as ações poderiam ser mais cirúrgicas e pontuais, com maior chance 

de resultados positivos, ao passo como dito por Vieira Neto (2017), onde o mesmo 

afirma que o que colaborou muito para o sucesso das ações das tropas brasileiras 

durante o terremoto de 2010 foi a iniciativa dos comandantes de frações que 

atuavam diretamente nas ações do pós terremoto. 

Já no que tange ao durante o furacão, foi observado que o comando do 

BRABAT 24 se preocupou, prioritariamente como a segurança do seu recurso 

humano, realocando-o para um local mais seguro e deixando o mínimo para a 

segurança da base, e esta, em último caso poderia abandoná-la em caso de vida 

ou morte, como mencionado por um dos entrevistados.  

Observou-se ainda que segundo os relatos fornecidos pelos comandantes de 

frações que a determinação foi de ficar em um local seguro, desligar a energia 

elétrica, por questões óbvias de segurança e estocar um mínimo de alimento.  

Viu-se também que a base General Bacellar, principal base do BRABAT, 

realizou um treinamento que consistia em ir para os seus containers, desligar a 

energia elétrica dos mesmo e aguardar nova ordem, e se desse qualquer problema, 

se reunir no local de encontro determinado, no caso, o pátio de formatura. E a base 

de Cité Soleil, havia um plano de preparo logístico, cito o reforço das janelas e o 

preparo de comida por parte do rancho, caso houvesse corte de luz, uma vez que 

a cozinha era elétrica. E operacional no que diz respeito ao preparo de munição e 

armamento para uma eventual evacuação em Vtr URUTU. 

Também se entende que não há muito o que fazer contra um desastre 

natural, porém um bom preparo, material e intelectualmente será decisivo para a 

sobrevivência e auxílio às demais pessoas.  



 
 

Após o furacão, conforme relato de todos os entrevistados, as tropas 

brasileiras foram empregadas de imediatos nas questões humanitárias, sendo até 

realocadas para as regiões mais afetadas pelo furacão, porém sem nenhum 

conhecimento específico que contemple as ações de uma pós desastre natural  

Viu-se também que as ações tomadas foram eficazes tendo em vista a 

magnitude do furacão na cidade de Porto Príncipe, cidade onde se localizava as 

bases do BRABAT, pois como o mesmo passou a uma distância de 

aproximadamente 200 quilômetros de distância, os seus reflexos foram mínimos. 

como um dos entrevistados cita, que os moradores de Cité Soleil nem sabiam que 

o furacão havia passado. 

Porém, parte dos entrevistados acreditam que se o epicentro do furacão 

tivesse passado pela capital Porto Príncipe o resultado seria outro, que as ações 

tomadas, seriam semelhantes às ações tomadas no furacão, ou seja, ações 

baseadas em iniciativa e proatividade.  

Vale ressaltar que no caso de ações tomadas sem um planejamento e 

preparo prévio, como ocorrido no caso do terremoto, por exemplo, tende a diminuir 

o grau de eficiência, eficácia e principalmente de segurança, dessa forma o militar 

poderia passar facilmente de uma situação de socorrista para a situação de 

socorrido. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, verificando-se a 

necessidade de implantação de um Procedimento Operacional Padrão (POP) para 

o treinamento de militares que irão compor missões em outros países, independente 

se há indícios de desastres naturais ou não.  

Assim, o militar saberá como agir antes, durante e após o desastre natural, 

para que as ações não sejam baseadas unicamente na iniciativa e proatividade dos 

comandantes de fração em todos os níveis, e sim que as ações tomadas sejam 

feitas com base em planos existentes que a tropa tenha o conhecimento e preparo 

necessário para realizar um bom trabalho de forma eficiente e eficaz.  

A revisão de literatura possibilitou concluir que após o terremoto de 12 de 

Janeiro de 2010, o Exército Brasileiro, implementou em seu preparo dos militares 

que irão compor o contingente do BRABAT no que se refere a acidentes de múltiplas 



 
 

vítimas, porém tal medida não aborda completamente a necessidade de uma 

abordagem no que diz respeito ao trato em caso de desastres naturais, havendo 

assim a necessidade de mais instruções práticas que abordem melhor o tema.  

 Ainda com a revisão da literatura, verificou-se que a iniciativa e proatividade 

dos militares do Exército Brasileiro possibilitaram uma ajuda no pós terremoto foram 

parcialmente eficaz e eficiente, tendo em vista que as ações foram tomadas 

baseadas nas iniciativas dos militares que estava nessas ações e não em 

procedimentos previstos em documentos, quer ele seja em manuais, nota de 

instrução ou qualquer documento semelhante e que foram treinados anteriormente 

Com as respostas dos questionários, verificou-se que, segundo as visões dos 

comandantes de frações do BRABAT 24, essa mesma iniciativa e proatividade 

citada na revisão de literatura iria ser a base para uma possível ajuda aos haitianos, 

caso o furacão fosse de uma magnitude maior. Mas ainda conforme as pesquisas, 

verificou-se que se houvesse uma Plano Operacional Padrão que tivesse sido 

treinado aqui no Brasil, esse apoio certamente seria mais eficaz e eficiente.  

Sendo assim, entende-se que as ações tomadas foram suficientes e 

satisfatória tendo em vista da magnitude do desastre natural enfrentado pelo 

contingente do BRABAT 24, porém ainda há a necessidade de implementação de 

preparo e treinamento no que se diz respeito a acidentes causados de desastres 

naturais. 

Conclui-se, portanto, que é de suma importância a criação de um 

Procedimento Operacional Padrão (POP) para ações em desastres naturais, e que 

o mesmo seja implementado no treinamento de tropas, ou militares que irão compor 

uma missão em outro país. Dessa forma o militar agirá conforme um procedimento 

previsto, e não de ações provida de iniciativa que foram decididas num curto espaço 

de tempo e sob pressão, sendo um risco para a própria integridade e de outros, 

sendo assim, esse militar, um vetor de eficácia e eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO A: Solução Prática 

O presente estudo conclui que a elaboração e implantação de um 

Procedimento Operacional Padrão (POP) desenvolvido e focado em desastres 

naturais tais como furacões e terremotos é de extrema relevância ao Exército 

Brasileiro, considerando o envio de militares e tropas para atuação em diferentes 

localidades do mundo 

Durante as operações do Haiti, conforme levantado durante o estudo, todo o 

processo de treinamento realizado possibilitou a elaboração do Manual de 

Treinamento do Batalhão Brasileiro em Operações de Manutenção da Paz e à 

revisão do Manual de Operações de Paz. Estes documentos possuem um notório 

compartilhamento de conhecimentos teóricos e práticos, enriquecendo 

substancialmente as Operações de Paz. Dessa forma, considerando toda 

experiência vivida pelo Exército Brasileiros durante dois dos mais significativos 

desastres ambientais ocorridos no Haiti, pode-se considerar que há um material 

substancial com uma visão prática das reais necessidades a serem abordadas em 

um Procedimento Operacional Padrão. 

Sendo assim, cabe destacar os seguintes pontos relevantes: 

a. Durante a elaboração do Procedimento Operacional Padrão (POP) é 

interessante considerar os estudos elaborados, nos quais abordam as 

experiências dos militares durante os desastres ocorridos no Haiti, assim 

como também entrevistas para coleta de material necessário para um efetivo 

POP; 

b. Cabe destacar que o treinamento sobre o Procedimento Operacional Padrão 

deverá ser ministrado antes da partida dos militares, durante os demais 

treinamentos oferecidos aqui no Brasil; 

c. Por fim, caso haja a necessidade, a implantação do Procedimento 

Operacional Padrão poderá tornar mais efetiva a atuação do Exército 

Brasileiro durante missões nas quais venham sofrer algum tipo de desastre 

ambiental, além de possibilitar a preservação da vida de militares presentes 

no momento. 
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